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Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid
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Knol, Peter Arend
21-07-1968, Bedum
29-06-2001
Secretaris
Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Naam
Geboortedatum en -plaats
Datum in functie
Titel
Bevoegdheid

Jonkhoff, Dethmer
21-11-1963, Haren
01-12-2008
Penningmeester
Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Naam
Geboortedatum en -plaats
Datum in functie
Bevoegdheid

Kamminga, Anton Pieter
13-10-1953, Warffum
01-12-2008
Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

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

Hommes, Casper Jan
02-03-1951, Bedum
27-04-2010 (datum registratie: 11-11-2010)
Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)
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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.

Uittreksel Handelsregister

Kamer van Koophandel

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

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

KvK-nummer 40026534
..........................................................

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

Pagina 2 (van 2)
..........................................................

.....................................................................................................................................
Woerden, 20-11-2013. Uittreksel is vervaardigd om 11.28 uur.
Voor uittreksel
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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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