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Ha ndels reg ister G u ragao
Uittreksel uit het Handelsregister

Dossiernummer: 136151 (0)
Datum: 16 juni 2015 Tijd: 7:52:50 AM

ln het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Nijverheid te Curagao is ingeschreven
onder nummer 136151 : Foundation Clean Air Everywhere

Rechtsvorm
Offici6le benaming
Statutaire zetel

Datum oprichting
Adres
Land

Correspondentie adres

Bedrijfsomschrijving

Functionaris(sen)
1

Functie
Naam

Geboortedatum
Geboorteplaats
Geboorteland
Nationaliteit

Stichting
Foundation Clean Air Everywhere

Curagao

8 juni 2015

Blauwbaai BB 34

Curagao

idem

1a. een bijdrage te leveren aan het oplossen, terugdringen en
voorkomen van'milieuproblemen te Curagao, onder meer met
betrekking tot luchtkwaliteit in de meest ruime zin, in het belang van
huidige en toekomstige generaties;
b, het (laten) voldoen van de luchtkwaliteit te Curagao, in het bijzonder
de luchtkwaliteit benedenwinds van het industriegebied rond het
Schottegat te Curagao, aan binnen het Koninkrijk gangbare en erkende
(gezondheids) normen;
c. de behartiging van de belangen van de bewoners en bezoekers van
Curagao in het kader van de doelstelling sub a en b, in het bijzonder de
bewoners en bezoekers van het gebied benedenwinds van het
industriegebied rond het schottegat te Curagao.
2.Zijtracht dit doel te bereiken door middel van:
a. het geven van voorlichting en verspreiden en verstrekken van
informatie in de meest ruime zin;
b. het verrichten van onderzoek en gerichte metingen en controles;
c. het onderhouden van contacten met overheden, zowel de lokale
overheid als op international niveau;
d. het belnvloeden van de besluitvorming daarover door middel van het
gebruik maken van alle daartoe gedigende en geoorloofde middelen
waaronder gerechtelijke uitspraken.
3. De stichting is bevoegd al datgene te doen dat van belang is om
haardoelen te bereiken die zij nodig of nuttig acht ter bevordering van
haar doelstellingen, een en ander in de ruimste zin des woords.
4. Het voorgaande houdt in dat indien het algemeen belang en/of het
belang van de bewoners en bezoekers van Curagao respectievelijk
benedenwinds van het industriegebied Schottegat te Curagao,
rechtsmaatregelen mochten vereisen ter bevordering en verzekering
van genoemde belangen,
de stichting expliciet daartoe bevoegd is.

Voorzitter
Johan Fitzgerald Van Meges-qn

20 juni 1967

Apeldoorn
Nederland
Nederlandse
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Productie 03 - Inschrijving Stichting Clean Air Everywhere KVK



2

Functie
Naam

Geboortedatum
GeboortePlaats
Geboorteland
Nationaliteit
3

Functie
Naam

Geboortedatum
GeboortePlaats

Geboorteland
Nationaliteit
4

Functie
Naam

Secretaris
Martinus Laurens Verkade

31 mei 1971

De Lier
Nederland
Nederlandse

Penningmeester
Gerrit Arie Mulder

24 april1952
Rijnsburg
Nederland

Nederlandse

Bestuurslid
Kenneth Eugene ValPoort

Geboortedatum 22 oktober 1952

Geboorteplaats Willemstad

Geboortelan6 Curagao

Nationalitei!,2^1 Nederlandse
/\/--

^rr6,^t"dien 
door de Kamer voorzien van een

,:''.r/(*-7it , /l't/' 
,\.rl' i.i:ir'.t:'' i.-j- :i trl'*?ELE

=fril"ii:2Jg|ru ru ffi i5
/',xt Hlf.t,"*** ilffi*,ffigt:r' .D 'r'..,-ll._-l

stempel en handtekening.


