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RSIN
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Rechtsvo rm

Veren iging met vo lled ige rechtsbevoegd

Statutaire naam

h

eid

'NIEDERLANDISTENVERBAND verenigingvan universitaire Neertandicl in het Duitse

taalgeb ied
Statuta ire zete

Amsterdam
Eichenallee 1, 26203 Wardenburg, Bondsrepubliek Duitsland
Regulíersgracht 64 H, 10171T Am steÍdam
+494477984581,
www. n iede rtan d iste nverband.org

I

Bezoekad res
Postad res

Telefoonnummer
lntern etad res
allad res
Eerste inschrijving handelsregister
Datum akte van o prichting
Datum akte laatste
statute nwijzigin g

jo han

Activite iten

5Bl'code: 8560 ' DienstveÍïenlng voor het onderwljs
Het bevordeíen van wetenschap en onderzoek, onderuvijs (iincl. bij- en nascholing)
en internationale gerichtheid, van tolerantie op alle gebieden van de cultuur en van
onderllng begrip tussen volkeren, met name door het veÍspreíden van de taat, de
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BestuuÍders

Datum in functie

Beelen, iohannes lacobus Maria
23-08-L960, Noordwijke rh out
06-03-2010 (datum registratie : 02-12-2010)

Titel

Voorzitte r

Naanl
Geboo rtedatu m

Bevoegd

h

en'plaats

eld

aam
Ge boorted atu m en -plaats
Datu m ín functie
N

Titel
Bevoegd

h

eid

Geboo rtedatu rn en -plaats
Datum in functíe
h

eid

aam
boofted atu m en "plaats
Datu m in functie
N

Ge

Bevoegd

Ko1sl,

Joh a n res

Wilhelm:s Herdrrcus

01-04'1963, Utrecht
-201,2 (daturn registratie : 28-12-201, 2)
Vice'voo rz itter
Gezamenlljk bevoegd (met andere bestuurde(s), zie statuten)
10 -Q3

Aftois, Laurette

Naarn

Bevoegd

Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurde(s), zíe statuten)

h e

id

lvla rie Alphonsine
-06-19
21
5 6, Leuven, België
26'09 -201 4 (datum registratie: 1 0-1 0-201 4)

Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurde(s), zie statuten)

SonmeÍ, Jutia
22-07 -197 o, Wenen,0ostenrilk
26-09 -201 4 (datum registÍatie: 1O-10-201 4)
Gezamentijk bevoegd (met andere bestuurde(s), zle statuten)
.::

KvK

Éen gewaaÍmerkl uitrrekselis een oin.leeLbewiis vai ns(hr iving in her fandelsreglster. Éen papleren gewaarnerkt u ttrekselis
ondeÍtekend.vooÍz en van êen mkroleksl en uv logosedÍuktop opllschdood paper.
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KvK-nummer 34250542
Pagina 2 (van 2)
Naam
Geboo rtedatu m en -plaats

Datum in functíe
Bevoegd h eid
Naa m

Geboortedaturn en'plaats
Datum in functie
Bevoegd

h e

id

Schetters, Patríck Lennart Willebrord
12-10-1988, Utrecht
21 -10-2O1. 6 (datum registratie : 19.12.201, 6)
Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)
Boonen, Ute Karo lin e
76-10-197 6, Dliren, Bondsrepubliek

Du

itslan d

27 0
1. 6 (datum registratie : 1,9. 1 2.201 6)
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Uittreksel is vervaardlgd op 19-01-2017 om 11.15 uur.
Voor uittreksel

mw. Hankie van Baasbank, Raad van Bestuur
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Een gewaarmerkt uitrrêksells een oirc eeLbewrj5 van inschriivtis rn her fardeLsÍÊg ster. Een pap eÍen
sewaarmeÍkr
ondenekend, vooÍzien van een mi.iotek5l en dv ogogedruktop opt s.h dood. papier.
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