
Bericht van Registratie

Rechtspersoon:
Rechtsvorm
Statutaire naam

Statutaire zetel
Adres
Telefoonnummer (s)

Domeinnaam

E-mailadres
Eerste ínschrijving
handelsregister

Akte van opricht.ing
Activiteit,

: Stichting
: Stichting Kennismakelaars
: Capelle aan den l,fssel-
:Torenhof 1, 2903CD CAPELLE AAN DEN I,JSSEL

:0l.04427 653

: www. kennismakeLaars . nl
: info@kennismakelaars . nI

in het
: l-3 - 03 -2009
: 05 - 03 -2009
:Sociaal-cultureel werk

Bestuurder(s):

Naam

Geboortedatum en -plaats
Infunctietreding
Titel
Bevoegdheid

Naam

Geboortedatum en

ïnfunctietreding
Titel
Bevoegdheid

Naam

Geboortedatum en
Infunctietreding
Titel
Bevoegdheid

Naam

Geboortedatum en
Infunct,ietreding
Titel
Bevoegdheid

-plaats

-plaats

-plaats

Naam

Geboortedatum en -plaats
Infunct.ietreding
Titel
Bevoegdheid

Dossiernummer 24455691

:den Engelsman, Elvera .fohanna Theresa
t1-2-02- 1988 , Rotterdam
:05-03 -2009
: Secretaris
:Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s),
zie statuten)

:den Engelsman, Bjórn limitrie Colin
: 04-11-1990, Rotterdam
: 05 - 03 -2009
: Penningmeester
:Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s),
zie statuten)

:van der Wal, Michel
zL9 -02-1,987, Rotterdam
:01-l-1--2009
: Voorzitter
:Gezamenlijk bevoegd (met aídere bestuurder(s),
zie statuten)

:Vollebregt, Ferdinandus .Tohannes VÍilhelmus
226-08-L964, Schiedam

: 01- 08 -20L1.

:algemeen Iid
:Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s),
zie stat,uten)

:Vredeveld, Veronica
:09-10-1959, Delft
:01-08 -20LI
: 2e Penningmeester/ fondswerwing
:Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s),

Blad



Stichting Kennismakelaars
Torenhof 1

2903 CD CAPELLE AAN DEN IJSSEL

Kenmerk

K24ESS

Onderwerp

Wijziging van gegevens

Doesiernummer

24455691

Kamer van Koophandel Rotterdam

Blaak 40 3011 TA ROTTERDAM

Postbus 450 3000 AL ROTTERDAM

T 010 402 7777 F 010 414 5754

wranru.kvk.nl

Datum

15 september 201 1

Geachte heer, mevrouw,

Vandaag hebben wij uw wijzigingsopgave(n) ingeschreven in het handelsregister. Op het bijgevoegde
Bericht van Registratie'ziet u het resultaat van de verwerking hiervan.
Als er in de toekomst gegevens wijzigen verzoeken wij u deze, binnen een week na de wijziging, aan ons door te
geven. Hiervoor kunt u formulieren downloaden op www.kvk.nl/formulieren.

Als u meent dat de registratie in het Handelsregister onjuist is, kunt u bij uw Kamer van Koophandel bezwaar
aantekenen. De termijn daarvoor is zes weken. Deze vangt aan de dag na dagtekening van deze brief.

Graag maken wij van de gelegenheid gebruik u te wijzen op de vele producten en diensten van onze
kamer. Op de website www.kvk.nl vindt u uitvoerige informatie over alle facetten van het
ondernemerschap, bijvoorbeeld het starten van een bedrijf, internationale handel, wetten & regels
en overdracht & overname. Ook ziet u een overzicht van onze bijeenkomsten, netwerkevents, seminars en
adviesgesprekken die bij u in de buurt worden georganiseerd. Wilt u op de hoogte worden gehouden,
meld u dan aan voor één van onze gratis nieuwsbrieven via www.kvk.nl/níeuwsbriefkvk.

Met vriendelijke groet,

Kamer van Koophandel Rotterdam

Dit is een automatisch gegenereerd bericht en daarom niet ondertekend.


