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Rechtspersoon
RSIN 822618151
Rechtsvorm Stichting
Statutaire naam Stichting F.E.L.I.S.
Statutaire zetel Zutphen
Bezoekadres IJsselkade 42, 7201HD Zutphen
Telefoonnummers 0617157044

+59996988543
E-mailadres info@stgfelis.com
Eerste inschrijving 
handelsregister

18-06-2010

Datum akte van oprichting 11-06-2010
Datum akte laatste 
statutenwijziging

20-07-2011

Activiteiten SBI-code: 88993 - Lokaal welzijnswerk
Het opzetten van een educatieve organisatie die voornamelijk vrouwen en jongeren 
helpt door ondersteuning en begeleiding te bieden in en rondom de opvoeding en 
verzorging; het bevorderen van het geestelijke en praktische welzijn van mensen die in 
problematische situaties zitten of daarin dreigen te komen door vanuit een christelijke 
identiteit mensen met zorgen te ondersteunen en te begeleiden en ze in de juiste 
omstandigheden en positie te brengen, opdat ze op een waardige manier lid mogen 
zijn van de samenleving.

Bestuurders
Naam Thielman, Jairo Marcelino
Geboortedatum 12-05-1981
Datum in functie 01-01-2018 (datum registratie: 24-01-2018)
Titel Voorzitter
Bevoegdheid Alleen/zelfstandig bevoegd

Naam Luidens, Ralph
Geboortedatum 28-05-1969
Datum in functie 01-01-2018 (datum registratie: 24-01-2018)
Titel Penningmeester
Bevoegdheid Alleen/zelfstandig bevoegd

Naam van Petersen, Gerritdina Marie
Geboortedatum 11-03-1958
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Datum in functie 01-02-2019 (datum registratie: 07-03-2019)
Titel Secretaris
Bevoegdheid Alleen/zelfstandig bevoegd

Gevolmachtigde
Naam van Petersen, Gerritdina Marie
Geboortedatum 11-03-1958
Datum in functie 01-01-2018 (datum registratie: 01-02-2018)
Inhoud volmacht Volledige volmacht

Uittreksel is vervaardigd op 30-08-2021 om 17.14 uur.
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