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

812627362
Stichting
Stichting Rubens Kwartet
's-Gravenhage
Westeinde 691, 2512KK 's-Gravenhage
0646335278
www.rubenskwartet.nl
info@rubenskwartet.nl
28-10-2003
20-10-2003
SBI-code: 90011 - Beoefening van podiumkunst
Bevorderen van muziekbeoefening
.....................................................................................................................................

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

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

Naam
Geboortedatum en -plaats
Datum in functie
Titel
Bevoegdheid

van Woerkom, Menno Hans Gabriel Augustinus
27-02-1959, Arnhem
01-06-2009
Voorzitter
Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Naam
Geboortedatum en -plaats
Datum in functie
Titel
Bevoegdheid

van Gelderen, Matthieu Lodewijk
29-02-1956, Enschede
01-06-2009
Secretaris
Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Naam
Geboortedatum en -plaats
Datum in functie
Titel
Bevoegdheid

Fockema Andreae - de Jongh, Marijke Hildegard
06-11-1943, Rotterdam
01-06-2009
Algemeen bestuurslid
Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

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

van den Bergh, Evert John
02-11-1941, Rotterdam
01-12-2010 (datum registratie: 13-02-2012)
Penningmeester
Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)
.....................................................................................................................................

Naam
Geboortedatum en -plaats

Jagers, Roeland Frederik Willem
20-11-1980, Eindhoven
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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Datum in functie
Inhoud volmacht
..........................................................

.....................................................................................................................................
17-11-2004
Beperkte volmacht: Volgens het huishoudelijk reglement van de Stichting is dhr
Jagers gevolmachtigd tot een bedrag van EUR. 3.500,00 aan banktransacties
.....................................................................................................................................
Woerden, 13-05-2013. Uittreksel is vervaardigd om 14.12 uur.
Voor uittreksel

Digitaal gewaarmerkt uittreksel uit het Handelsregister
Kamer van Koophandel Nederland, Woerden
Elektronisch ondertekend op 13-05-2013, om 14:13:16 door M.M. van Eijl
(05 2013)
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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