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Rechtspersoon

RSIN

Rechtsvorm
Statutaire naam

Statutaire zetel
Bezoekadres
Telefoonn u mmers

I nte rn etad res

E-mailadres
Eerste insch rijving handelsregister
Datum akte van oprichtíng
Activiteíten

8571,44834
Stichting
Stichting Vrienden van het MEK

Oosterhout
Atalantahof 73, 49O4XR Oosterhout
0762457 446
01,62429590
www.vriendenvanh etmek. n I

info@vrien d envan h etm ek. n I

o5-'J.2-2011,

07-72-201,1,

SBI-code: 94993 - Steunfondsen (niet op het gebied van welzijnszorg)
Het werven en beheren van fondsen teneinde financiële bijdragen te leveren aan extra
voorzieningen ten behoeve van de stichting Mitieu Educatief centrum en
Kinderboerderij (ME¡0 te oosterhout en het verrrichten van al hetgeen met het
vorenstaande verband houdt of daartoe bevordertiik kan zijn.

Bestuurders

Naam

Geboortedatu m en -plaats

Datum in functie
TÍtel
Bevoegdheid

Naam

Geboortedatu m en -plaats

Datum in functie
Titel
Bevoegdh eíd

Naam

Geboortedatum en -plaats

Datum in functie
Titel
Bevoegd h eid

Naam

Geboortedatu m en -plaats

Datum in functie
Titel
Bevoegd heid

van Gool, Joannes Wattherus
06-1,L-7941,, Breda

O 1- -1- 2-2 O'1, 1, (d a tu m re gi strati e : O 5 -7 2 -20 7 7)
Voorzitter
A[[ee n/zelfsta n d ig bevoegd

Kassels, Johannes Laurens Christiaan
07-07-7950, Rotterdam
O L - L 2-2 01, 1 (d atu m re gi s t ra t ie : O 5 -1, 2 -2 O 1, 1,)

Secretaris
Alteen/zelfstandig bevoegd

Robbe, Franciscus Petrus Gerardus
05-1,0-7948, Bergen op Zoom
O 1.- 1. 2-207 1, (d atu m re gi strati e : O 5 -1, 2 -20 1, 7)

Penn íngmeester
Alleen/ze lfsta n dig bevoegd

van derWesten, Paulus Cornelis Petrus
07-1,7-7953, Dongen

07-72-201.1 (datum registratie: 0S-1,2-20t1)
Bestuu rslid Fondsenwerving
Allee n/ze lfsta nd ig bevoegd

Een gewaarmerkt uittrekseI is een offìcieel bewifs van inschrijving in het H¿ndelsreg¡ster. Een papíeren gewaarmerkt uittreksel ís
ondertekend, voorzien van een microlekst en uv-logo gedrukt op 'optisch dood'papier. Een elekironisch gewaarmerkt uittreksel is
ondertekend met een verifieerbare elektronische handtekening.

Waarme¡k
KvK
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Waarmerk
KvK

Breda, 05-1.2-201,1,. Uittreksel is veruaardigd om 72.27
Voor uittreksel

dr. ir. R.J. van Renterghem, Directeur

Een gewaarmerkt uittrekse{ is een offic¡eel bewijs van inschrijving in het Handelsregister. Een papieren gewaarmerkt uittrekseI is
ondertekend, voorzien van een m¡crotekst en uv-logo gedrukt op 'optisch dood' papier. Een etektronisch gewaarmerkt uittrekse{ ¡s
ondertekend met een verifieerbare elektronische handtekening.


