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RSIN
Rechtsvorm
Statutaire naam
Ook genoemd
Statutaire zetel
Bezoekadres
Telefoonnummer
Datum akte van oprichting
Datum akte laatste statutenwijziging
Activiteiten

806159571
Stichting
Stichting Mirembe
Stg. Mirembe
Boxmeer
G. van Balenstraat 28, 4942VG Raamsdonksveer
0485576215
05-01-1979
28-12-2001
SBI-code: 889994 - Overkoepelende organen, samenwerkings- en adviesorganen en
fondsen op het gebied van welzijnswerk
Overkoepelende organen, samenwerkings- en adviesorganen en fondsen op het
gebied van welzijnszorg
.....................................................................................................................................

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

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

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

Verzellenberg, Gustaaf Hendrikus Johannes Maria
18-04-1948, Heerlen
01-01-1982
Voorzitter
Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)
28-12-2001

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

Spierings, Johanna Adriana Elisabeth
20-06-1940, 's-Hertogenbosch
14-12-1988
Secretaris
Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)
28-12-2001

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

Zurmühle, Silvia Marlise
15-10-1954, Luzern, Zwitserland
10-09-1992
Penningmeester
Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)
28-12-2001

Naam
Geboortedatum en -plaats
Datum in functie
Bevoegdheid

van Beekum, Irene Beatrix Maria
17-03-1941, Arnhem
27-10-2000
Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)
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..........................................................

.....................................................................................................................................
van Thiel, Carolina Theodora Maria
18-04-1936, Hillegersberg
27-10-2000
Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)
.....................................................................................................................................
Woerden, 22-11-2013. Uittreksel is vervaardigd om 16.27 uur.
Voor uittreksel
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(11 2013)
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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.

Een gewaarmerkt uittreksel is een officieel bewijs van inschrijving in het Handelsregister. Een papieren gewaarmerkt uittreksel is
ondertekend, voorzien van een microtekst en uv-logo gedrukt op 'optisch dood' papier. Een digitaal gewaarmerkt uittreksel is
ondertekend met een verifieerbare digitale handtekening.

