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Algemene gegevens
Naam onderneming
Meetpoint for kids B.V.

06-08-2018
6

Gegevens onderneming
In dit faillissementsverslag w orden enkel de aanvullingen op het zevende
faillissementsverslag vermeld. Dit faillissementsverslag kan dan ook het beste
in samenhang met het zevende faillissementsverslag (d.d. 20 oktober 2017)
w orden gelezen.

06-08-2018
6

Dit faillissementsverslag is overigens het 8e faillissementsverslag.
Per abuis kreeg het vorige verslag het predikaat 8e faillissementsverslag mee.
Dat moet zijn 9e verslag. Het onderhavige verslag is dus het 10e verslag.

Activiteiten onderneming
Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

19-12-2018
7

Boedelsaldo
06-08-2018
6

Boedelsaldo
€ 1.844,26

19-12-2018
7

Boedelsaldo
€ 1.845,33

13-02-2019
11

Boedelsaldo
€ 8.346,93

Verslagperiode
06-08-2018
6

van
21-10-2017
t/m
6-8-2018

19-12-2018
7

van
7-8-2018
t/m
18-12-2018

13-02-2019
11

van
12-12-2018
t/m
12-2-2019

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

6

25,10 uur

7

3,40 uur

11

0,00 uur

totaal

28,50 uur

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Totaal aantal uren: 110 uren en 30 minuten - 110,5

06-08-2018
6

Totaal aantal uren: 113 uren en 54 minuten - 113,90

19-12-2018
7

Tot en met deze verslagperiode is de tijdsbesteding 113,90 uren

13-02-2019
11

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Tekst uit voorgaande verslagen:
Gefailleerde w erd opgericht op 2 april 2008. Vanaf deze datum w orden alle
aandelen in
gefailleerde gehouden door Meetpoint Group B.V. 50% van de aandelen in
Meetpoint Group
B.V. w orden gehouden door J. Verhappen Holding B.V., terw ijl de overige 50%
van de
aandelen gehouden w ord door G. Vogels Holding B.V. Enig bestuurder, enig
aandeelhouder
van J. Verhappen Holding B.V. is de heer J.H.W .P. Verhappen.
Enig bestuurder van gefailleerde is sinds de oprichtingsdatum Meetpoint Group
B.V. enig
bestuurder van Meetpoint Group B.V. is sedert 2 juli 2012 J. Verhappen Holding
B.V. tot aan
laatstgenoemde datum w as ook G. Vogels Holding B.V. bestuurder van
Meetpoint Group B.V.
enig bestuurder van J. Verhappen Holding B.V. is, zoals gezegd de heer
J.H.W .P. Verhappen.
Conclusie is dat vanaf 2 juli 2012 de heer J.H.W .P. Verhappen enig (indirect)
bestuurder van
gefailleerde is.

1.2 Lopende procedures
1.3 Verzekeringen
1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

19-12-2018
7

1.5 Oorzaak faillissement
Tekst uit voorgaande verslagen:
De bestuurder van gefailleerde heeft de curator medegedeeld dat er slechts
één belangrijke oorzaak is van het faillissement, te w eten het niet meer
vergoeden van de dienstverlening van gefailleerde onder het PGB
(PersoonsGebonden Budget). Vanaf 2011 heeft een voortdurende afbouw van
de PGB–gedekte zorgverlening plaatsgevonden. De zorg die gefailleerde levert
is het slachtoffer gew orden van deze afbouw . W aar gefailleerde in 2011 nog
500 cliënten had, daalde dit aantal naar 58 cliënten d.d. heden met een
voortdurende verdere afname van het aantal cliënten. W aar in 2010 nog een
omzet gerealiseerd w erd van circa € 1.700.000,-, daalde deze in 2011 tot circa
€ 1.400.000,- w aarna deze in 2012 daalde naar circa € 828.000,- tot een
omzet in 2013 van € 451.000,-.
W aar gefailleerde in het verleden 7 personeelsleden vast in dienst had en
gebruik maakte van 200 oproepkrachten daalde dit aantal maar naar 3
personeelsleden in vaste dienst en 25 oproepkrachten.
Als gevolg van de afname van de omzet bij gefailleerde konden schulden niet
meer ingelopen w orden en w as men niet meer in staat om de vaste kosten
volledig te dekken. Bij gefailleerde hebben w elisw aar kostenbesparingen
plaatsgevonden, w aaronder het afvloeien van personeel door het niet
verlengen van contracten en het vrijw illig opstappen van personeelsleden,
echter de achterstallige schulden konden niet ingelopen w orden uit de
resterende omzet.

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel

19-12-2018
7

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Partijen zijn in onderhandeling om een schikking in der minne te bereiken. De
betreffende debiteuren bieden echter geen verhaal zodat het aangeboden
schikkingsbedrag relatief laag is. De curator zal in de komende verslagperiode
bezien w at het beste voor de boedel is. Een schikking tegen een relatief laag
bedrag of een faillissementsaanvrage van de debiteuren.

06-08-2018
6

De curator heeft het aangeboden schikkingsbedrag voorgehouden aan de
rechter-commissaris met het verzoek hem toe te staan een schikking in der
minne aan te mogen gaan met voornoemde debiteuren.

19-12-2018
7

Met toestemming van de rechter-commissaris is een schikking getroffen. Het
schikkingsbedrag is in de verslagperiode op de boedelrekening ontvangen.

13-02-2019
11

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Overleg met elkaar opvolgende adviseurs van de debiteuren.

06-08-2018
6

Overleg met de (nieuw e) advocaat van de debiteuren, overleg met de rechtercommissaris

19-12-2018
7

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,00
In de voorgaande verslagen w erd melding gemaakt van het indienen van een
vordering op gefailleerde door de Rabobank van € 144.153,90. De bestuurder
van gefailleerde heeft een overeenkomst gesloten met de Rabobank en in dit
kader bedragen betaald aan de Rabobank. De Rabobank heeft thans een
vordering van € 0 op gefailleerde.

5.2 Leasecontracten
5.3 Beschrijving zekerheden
5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

19-12-2018
7

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
7.2 Depot jaarrekeningen
7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
7.4 Stortingsverplichting aandelen
7.5 Onbehoorlijk bestuur
7.6 Paulianeus handelen
7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 3.729,05

06-08-2018
6

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 108.648,00

06-08-2018
6

8.3 Pref. vord. UWV
€ 14.495,50

06-08-2018
6

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

06-08-2018
6

8.5 Aantal concurrente crediteuren
12

06-08-2018
6

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 30.600,47

06-08-2018
6

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Het verslag zal naar alle w aarschijnlijkheid opgeheven w orden w egens gebrek
aan baten (artikel 16 Fw ).

8.8 Werkzaamheden crediteuren

19-12-2018
7

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Afw ikkelen discussie met debiteuren. Schikking of faillissementsaanvrage.

06-08-2018
6

Afw ikkelen faillissement.

13-02-2019
11

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Onbekend. Ingeval van een schikking zal het faillissement snel w orden
afgew ikkeld. Mocht het komen tot een faillissement van de debiteuren van
gefailleerde, dan zal afgew acht moeten w orden of uit die faillissementen baten
komen ten gunste van gefailleerde.

06-08-2018
6

De schikking is tot stand gekomen en het schikkingsbedrag is ontvangen.

13-02-2019
11

Dit verslag is te beschouw en als eindverslag.
Na het uitbrengen van dit verslag zal het faillissement w orden afgew ikkeld.

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

