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RSIN
Rechtsvorm
Statutaire naam
Statutaire zetel
Bezoekadres
Telefoonnummer
Internetadres
Eerste inschrijving handelsregister
Datum akte van oprichting
Activiteiten

850710236
Stichting
Stichting Himalayan Care Hands Holland
gemeente Heerlen
Heideveldweg 13 A, 6414XJ Heerlen
0657598866
www.himalayancarehands.nl
27-06-2011
23-06-2011
SBI-code: 869299 - Overige gezondheidszorgondersteunende diensten n.e.g.
Integrale onderwijs- en gezondheidszorg voorzieningen, ontwikkelen, creëren/
toegankelijk maken, bevorderen in met name afgelegen landelijke gebieden in Nepal
voor gemeenschappen die op dit moment verstoken blijven van deze
basisvoorzieningen.
.....................................................................................................................................

..........................................................
Bestuurders

.....................................................................................................................................

Naam
Geboortedatum en -plaats
Datum in functie
Titel
Bevoegdheid

Kampermann, Albert Willem Tony
06-05-1962, Heerlen
23-06-2011 (datum registratie: 27-06-2011)
Voorzitter
Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Naam
Geboortedatum en -plaats
Datum in functie
Titel
Bevoegdheid

Baaij, Patrick Gerard Michel
15-01-1960, Heerlen
23-06-2011 (datum registratie: 27-06-2011)
Secretaris
Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Naam
Geboortedatum en -plaats
Datum in functie
Bevoegdheid

Keijbets, Linda Ellen José
14-04-1973, Heerlen
01-05-2012 (datum registratie: 21-06-2012)
Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Naam
Geboortedatum en -plaats
Datum in functie
Bevoegdheid

Teunen, Ferdinand Willibrordus
12-09-1958, Heerlen
01-05-2012 (datum registratie: 21-06-2012)
Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Naam
Geboortedatum en -plaats
Datum in functie

Kampermann - van der Laan, Hermanna Marina
02-07-1961, Brunssum
01-05-2012 (datum registratie: 21-06-2012)
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Penningmeester
Gezamenlijk bevoegd (met andere perso(o)n(en), zie statuten)
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Woerden, 21-06-2012. Uittreksel is vervaardigd om 15.18 uur.
Voor uittreksel

Elektronisch gewaarmerkt uittreksel uit het Handelsregister
Kamer van Koophandel Nederland, Woerden
Elektronisch ondertekend op 21-06-2012, om 15:18:50 door M.M. van Eijl
(06 2012)
Kijk voor meer informatie over de elektronische handtekening op
www.kvk.nl/egd
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M.M. van Eijl, Wnd. Algemeen Directeur
De Kamer van Koophandel adviseert dit uittreksel alleen digitaal te gebruiken zodat
de integriteit van het document gewaarborgd en de ondertekening verifieerbaar blijft.
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