
Uittreksel Handeisregister 
Kamervan Koophandel 

KvK-nummer 54247918 

Pagina 1 (van 2) 

Rechtspersoon 

RS IN 

Rechtsvorm 

Statutaire naam 

Statutaire zetel 

Bezoekadres 

Postadres 

Telefoo n n urn me rs 

Eerste inschrijving handelsregister 

Datum akte van oprichting 

Activiteiten 

Bestuurders 

Deze inschrijving valt onder beheervan Kamer van Koophandel Amsterdam 

851226784 

Stichting 

Stichting Philanthropy Connections 

Amsterdam 

Bakkersstraat 10, 1017CW Amsterdam 

277112 Changklan Rd., T. Changklan A. Muang, 50100 CHIANG MAI, Thailand 

0206237982 

+66858492384 

29-12-2011 
27-12-2011 

SBI-code: 94996 - Overige ideºle organisaties n.e.g. 

Minder bevoorrechte kinderen en volwassenen en gemeenschappen in nood de 

middelen in handen te geven waarmee zij een zelfstandig bestaan op kunnen bouwen 

door het ondersteunen van lokale inititatieven, het zich inzetten voor sociale 

rechtvaardigheid en het verzet tegen uitbuiting en misbruik van kinderen, 

volwassenen en gemeenschappen in nood en het zichtbaar maken van projecten die 

anders onzichtbaar blijven voor externe hulpgevers 

Naam Polak, Salomon 

Geboortedatum en -plaats 08-04-1959, Deventer 

Datum in functie 27-12-2011 (datum registratie: 29-12-2011) 

Titel Voorzitter 

Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten) 

Naam Verberne, Gerardus Leonardus 

Geboortedatum en -plaats 18-04-1952, Rotterdam 

Datum in functie 27-12-2011 (datum registratie: 29-12-2011) 

Titel Secretaris 

Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten) 

Naam Mendel, RenØ Gerrit 

Geboortedatum en -plaats 10-08-1950, Amsterdam 

Datum in functie 27-12-2011 (datum registratie: 29-12-2011) 

Titel Penningmeester 

Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten) 

Naam Keiji, Catharina Elisabeth 

Geboortedatum en -plaats 24-10-1946, ’s-Gravenhage 

Datum in functie 27-12-2011 (datum registratie: 29-12-2011) 

Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten) 

Een gewaarmerkt uittrekset is een ofticieel bewijs van inschrijving in het t-tandetsregister. [en papieren gewaarmerkt uittrekset is 
ondertekend, voorzien van een microtekst en uv-logo gedrukt op opttsch dood papier. Een elektronisch gewaarmerkt uittrekset is 

aarme 	
ondertekend met eec veritieerbare elektronische handtekening. 
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Amsterdam, 30-12-2011. Uittreksel is vervaardigd om 10.41 

Voor uittreksel 

N. Snijders, Ply. Directeur 

Een gewaarmerkt uittreksel is een ollicieel bewijs van inschrijving in het Handeisregister. Een papieren gewaarmerkt uittreksel is 
ondertekend, voorzien van een micratekst en uv-logo gedrukt op optisch dood papier. Een elektronisch gewaarmerkt uittreksel is 

KvK 
aarme 	

ondertekend met een verifieerbare elektronische handtekening. 
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Legal entity 

RSI N 

Legal form 

Statutory name 

Corporate seat 

Visiting address 

Postal address 

Telephone numbers 

First entry in Commercial Register 

Date of deed of incorporation 

Activities 

Board members 

This registration is administrated by the Chamber of Commerce for Amsterdam 

851226784 

Foundation (Stichting) 

Stichting Philanthropy Connections 

Amsterdam 

Bakkersstraat 10, 101 7C Amsterdam 

277112 Changklan Rd., T. Changklan A. Muang, 50100 CHIANG MAI, Thailand 

0206237982 

+66858492384 

29-12-2011 

27-12-2011  

SBI-code: 94996 - Other idealistic organizations n.e.c. 

For further information on activities, see Dutch extract. 

Name Polak, Salomon 

Date and place of birth 08-04-1959, Deventer 

Date of entry into office 27-12-2011 (registration date: 29-12-2011) 

Title Chairman 

Powers Authorised jointly (with other board member(s), see articles) 

Name Verberne, Gerardus Leonard us 

Date and place of birth 18-04-1952, Rotterdam 

Date of entry into office 27-12-2011 (registration date: 29-12-2011) 

Title Secretary 

Powers Authorised jointly (with other board member(s), see articles) 

Name Mendel, RenØ Gerrit 

Date and place of birth 10-08-1950, Amsterdam 

Date of entry into office 27-12-2011 (registration date: 29-12-2011) 

Title Treasurer 

Powers Authorised jointly (with other board member(s), see articles) 

Name Keijl, Catharina Elisabeth 

Date and place of birth 24-10-1946, s-Gravenhage 

Date of entry into office 27-12-2011 (registration date: 29-12-2011) 

Powers Authorised jointly (with other board member(s), see articles) 

A certified extract is an official proof of registration in the Commercial Register. Certified extracts issued on paper are signed and 

w a 	
contain a microtext and UV logo printed on optically dull paper. Certified extracts issued in electronic form are signed with a 

a n e 	
verifiable digital signature. 
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Amsterdam, 30-12-2011. Extract was made at 10.36 

For extract 

N. Snijders, Ply. Directeur 

A certified extract is an official proof of registration in the Commercial Register. Certified extracts issued on paper are signed and 
contains microtext and UV logo printed on ’optically dull’ paper. Certified extracts issued in electronic form are signed with a 
verifiable digital signature. 

Waarmerk 


