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Dossiernummer: 124181 (0)

Datum: 6 juli2018 Tijd: 8:28:31 AM

ln het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Nijverheid te Curagao is ingeschreven
onder nummer 124181: Stichting F.E.L.l.S. Guragao
Rechtsvorm
Officidle benaming
Statutaire zetel

Stichting
Curagao

Datum oprichting

15 september 2011

Adres

Witteweg 44

Land

Guragao
idem

Correspondentie adres
Bedrijfsomschrijving

'

Stichting F.E.L.l.S. Curagao
'i,:'

1. 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;
b. he( bevorderen van het geestelijke en praktische welzijn van
mensen die in problematische situaties zitten of daarin dreigen te
komen door 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, en
voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings
verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste
zin van het woord.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
a. het opzetten en onderhouden van een netwerk van vrijwilligers
en professionele krachten;
b. het geven van onderwijs en voorlichting;
c. het geven van materiele hulp;
d, het aanreiken van praktische handvatten aan de hand van
gesprekken, coaching en onderwijs.
3. De voor ogen staande doelgroep bestaat uit kinderen, jeugd'
jongeren en gezinnen.

Functionaris(sen)
1

Functie
Naam

Geboortedatum
Geboorteplaats
Geboorteland
Nationaliteit

Voorzitter
Jairo Marcelino Thielman
12 mei 1981

Willemstad
Curagao
Nederlandse

2

Functie

Secretaris

Naam

Wernher Jos6 Suares

Geboortedatum
Geboorteplaats
Geboorteland
Nationaliteit

6 augustus
Willemstad

3

:'

196Q

Curagao
Nederlandse

Functie
Naam

Geboortedatum

Geboorteplaats
Geboorteland

Nationaliteit

Penningmeester
Ralph Felix Luidens
28 mei 1969
Willemstad
Curagao
Nederlandse

Alleen geldig indien door de Kamer voorzien van een stempel en handtekening.

Curagao, 6 juli 2018
Voor Uittreksel
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