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Stichting
Stichting Flappus
gemeente Zwolle
Nieuwleusenerdijk 37, 8028PH Zwolle
0654661665
www.flappus.nl
info@flappus.nl
11-09-2012
06-09-2012
06-11-2019
SBI-code: 94996 - Overige ideële organisaties
Het uitoefenen van een opvangcentrum voor zowel gezelschapsdieren als inheemse
dieren die door afstand, ziekte, verwonding of verwezing, door direct of indirect
menselijk handelen of nalaten tijdelijk niet zelfstandig in de vrije natuur kunnen
overleven met het oog om de dieren tijdelijk op te vangen, te verzorgen en te
revalideren, mede gericht een spoedige terugkeer van de inheemse dieren naar de
natuuzodanig is ingericht dat dieren zoveel mogelijk hun soorteigen gedrag kunnen
blijven vertonen. Het geven van voorlichtingen, instructies en adviezen over de
verzorging van gezelschapsdieren en de inheemse soorten en het soorteigen gedrag
van de dieren.

Bestuurders
Naam
Geboortedatum
Datum in functie
Titel
Bevoegdheid

Dinkelberg, Fiona Maria
20-08-1985
12-05-2017 (datum registratie: 18-05-2017)
lid van Raad van Bestuur
Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Naam
Geboortedatum
Datum in functie
Titel
Bevoegdheid

Kremers, Mirande Riona
20-10-1989
12-03-2019 (datum registratie: 15-03-2019)
Secretaris
Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)
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Keuning, Grytje Jitske
24-07-1974
01-05-2019 (datum registratie: 01-05-2019)
Voorzitter
Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)
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