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

816042603
Stichting
Stichting Zorgdier Nederland
Tilburg
Leo XIII-straat 26, 5171KD Kaatsheuvel
Postbus 18, 5175ZG Loon Op Zand
0630048627
www.zorgdier.nl
janvansummeren@home.nl
19-02-2003
12-02-2003
04-05-2011
SBI-code: 862222 - Dagbehandelcentra voor geestelijke gezondheids- en
verslavingszorgzorg
Het verhogen van de levenskwaliteit van mensen die ziek zijn, een geestelijke
beperking hebben of een traumatische ervaring hebben opgedaan.
.....................................................................................................................................

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

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

Naam
Geboortedatum en -plaats
Datum in functie
Titel
Bevoegdheid
Aanvang (huidige) bevoegdheid

van Summeren, Johannes Cornelius Antonius
25-10-1953, Tilburg
24-12-2008
Voorzitter / penningmeester
Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)
04-05-2011

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

Timmermans, Jozef Jacobus Gerardus Anna Maria
21-05-1949, Roosendaal en Nispen
04-05-2011 (datum registratie: 18-05-2011)
Secretaris
Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)
.....................................................................................................................................
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Woerden, 23-01-2013. Uittreksel is vervaardigd om 14.46 uur.
Voor uittreksel
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Elektronisch ondertekend op 23-01-2013, om 14:47:28 door M.M. van Eijl
(12 2012)
Kijk voor meer informatie over de elektronische handtekening op
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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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