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Rechtspersoon
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Deze inschrijving valt onder beheer van Kamer van Koophandel Zuidwest-Nederland
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RSIN
Rechtsvorm
Statutaire naam
Statutaire zetel
Bezoekadres
Eerste inschrijving handelsregister
Datum akte van oprichting
Activiteiten

818674003
Stichting
Stichting Albatros Foundation
Etten-Leur
Albatros 6, 4872MS Etten-Leur
15-11-2007
13-11-2007
SBI-code: 94993 - Steunfondsen (niet op het gebied van welzijnszorg)
Het ondersteunen van mensen in binnen- en buitenland die door omstandigheden
grotendeels afhankelijk zijn van hulp van derden bij het verkrijgen van onderdak,
voedsel, schoon water, medicijnen, onderwijs en overige levens- behoeften en voorts
al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn.
.....................................................................................................................................

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

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

Naam
Geboortedatum en -plaats
Datum in functie
Titel
Bevoegdheid

Hennekam, Franciscus Cornelis Bernardus
03-01-1973, Rijsbergen
13-11-2007
Secretaris/penningmeester
Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Naam
Geboortedatum en -plaats
Datum in functie
Titel
Bevoegdheid

Groenewegen, Mattheus Maarten
20-02-1948, Rotterdam
13-11-2007
Voorzitter
Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Naam
Geboortedatum en -plaats
Datum in functie
Bevoegdheid

Vermeulen - Roks, Isabella Wilhelmina Joanna
23-09-1944, Rijsbergen
13-11-2007
Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Naam
Geboortedatum en -plaats
Datum in functie
Bevoegdheid
..........................................................
Gevolmachtigden

Dernee - Both, Dina Anna
27-04-1950, Rotterdam
13-11-2007
Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)
.....................................................................................................................................

Naam
Geboortedatum en -plaats
Datum in functie

Groenewegen, Mattheus Maarten
20-02-1948, Rotterdam
13-11-2007
Een gewaarmerkt uittreksel is een officieel bewijs van inschrijving in het Handelsregister. Een papieren gewaarmerkt uittreksel is
ondertekend, voorzien van een microtekst en uv-logo gedrukt op 'optisch dood' papier. Een digitaal gewaarmerkt uittreksel is
ondertekend met een verifieerbare digitale handtekening.
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Inhoud volmacht
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Bevoegd voor het verrichten van rechts- handelingen tot maximaal EUR 2.500,00.

Naam
Geboortedatum en -plaats
Datum in functie
Inhoud volmacht
..........................................................

Hennekam, Franciscus Cornelis Bernardus
03-01-1973, Rijsbergen
13-11-2007
Bevoegd voor het verrichten van rechts- handelingen tot maximaal EUR 2.500,00.
.....................................................................................................................................
Woerden, 11-09-2013. Uittreksel is vervaardigd om 10.06 uur.
Voor uittreksel
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(09 2013)
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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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