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RSIN
Rechtsvorm
Statutaire naam
Statutaire zetel
Bezoekadres
Telefoonnummer
E-mailadres
Eerste inschrijving handelsregister
Datum akte van oprichting
Activiteiten

853165804
Stichting
Stichting Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart
gemeente Woerden
de Bleek 6, 3447GV Woerden
0348424986
vwwoerden@hetnet.nl
12-09-2013
04-09-2013
SBI-code: 889931 - Sociaal-cultureel werk
De maatschappelijke en juridische begeleiding van vluchtelingen.
.....................................................................................................................................

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

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

Naam
Geboortedatum en -plaats
Datum in functie
Titel
Bevoegdheid

Versteeg, Johannes Christiaan
14-09-1978, Veenendaal
04-09-2013 (datum registratie: 12-09-2013)
Penningmeester
Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Naam
Geboortedatum en -plaats
Datum in functie
Titel
Bevoegdheid

Boerhof, Elisabeth Catherina Maria
26-11-1970, Olst
04-09-2013 (datum registratie: 12-09-2013)
Voorzitter
Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Naam
Geboortedatum en -plaats
Datum in functie
Titel
Bevoegdheid

Heijnen, Johannes Gijsbert
03-09-1949, Zwolle
04-09-2013 (datum registratie: 12-09-2013)
Secretaris
Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

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

IJpma, Jelle
16-10-1953, Enschede
04-09-2013 (datum registratie: 12-09-2013)
Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)
.....................................................................................................................................
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ondertekend met een verifieerbare digitale handtekening.
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Woerden, 12-09-2013. Uittreksel is vervaardigd om 14.20 uur.
Voor uittreksel

Digitaal gewaarmerkt uittreksel uit het Handelsregister
Kamer van Koophandel Nederland, Woerden
Elektronisch ondertekend op 12-09-2013, om 14:21:09 door M.M. van Eijl
(09 2013)
Kijk voor meer informatie over de elektronische handtekening op
www.kvk.nl/egd
<kvkSignature ulx="201.25984257" uly="262.71952379" lrx="541.41732297" lry="376.10535059" page="2" waarmerkLocatie="Woerden" waarmerkReden="Digitaal gewaarmerkt uittreksel uit het Handelsregister"/>

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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