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Algemene gegevens
Naam onderneming
Stichting Sociaal Cultureel Centrum de Enck

28-08-2020
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Gegevens onderneming
Stichting Sociaal Cultureel Centrum “De Enck”, statutair gevestigd te Oirschot
en kantoorhoudende te 5688 EW Oirschot aan de De Loop 67, ingeschreven in
het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41095789.

28-08-2020
1

Activiteiten onderneming
De Enck is in het jaar 2013 opgericht vanuit een initiatief van de gemeenschap
om een Sociaal Cultureel Centrum in het centrum van Oirschot te realiseren.
Het doel w as om een ontmoetingsplek te creëren voor allerlei lokale
verenigingen, een gemeenschapshuis te bew erkstelligen en een theaterzaal te
exploiteren. Daarnaast w ordt een deel van het bedrijfsgebouw aangew end
voor de verhuur aan (met name) zorgaanbieders. Er hebben zich diverse
zorgaanbieders in het bedrijfspand van De Enck te Oirschot gevestigd.

Financiële gegevens

28-08-2020
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Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2019

€ 716.471,00

€ -15.290,51

€ 1.501.820,00

2017

€ 782.789,00

€ -89.669,00

€ 1.638.373,00

2020

€ 434.455,82

€ 120.510,09

2018

€ 792.887,00

€ 124.615,00

€ 1.573.927,00

Toelichting financiële gegevens
De financiële gegevens over het jaar 2017 tot en met 2019 blijken uit de
jaarrekeningen. De financiële gegevens over het jaar 2020 blijken uit de
administratie van de Stichting. De Stichting w erkte met een gebroken boekjaar.

28-08-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
20

28-08-2020
1

Toelichting
De Stichting had per datum faillissement circa 20 w erknemers in dienst,
w aarvan 9 w erknemers in vaste dienst.

Boedelsaldo
€ 15.283,33

28-08-2020
1

€ 102.003,20

05-03-2021
2

€ 86.820,07

02-09-2021
3

Verslagperiode
van
14-7-2020

28-08-2020
1

t/m
9-8-2020
van
10-8-2020

05-03-2021
2

t/m
7-2-2021
van
8-2-2021
t/m
22-8-2021

Bestede uren

02-09-2021
3

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

141 uur 6 min

2

356 uur 36 min

3

221 uur 36 min

totaal

719 uur 18 min

Toelichting bestede uren
In de eerste verslagperiode is hoofdzakelijk tijd besteed aan de intake van het
faillissement (besprekingen met bestuur, management en w erknemers,
veiligstellen administratie), het overleg met belangrijke stakeholders (zoals de
Gemeente Oirschot) en potentiële doorstartkandidaten, het in kaart brengen
van het actief, alsmede het aanschrijven van crediteuren en onderzoeken van
de mogelijkheden van een doorstart.

28-08-2020
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In de tw eede verslagperiode is hoofdzakelijk tijd besteed aan het gedeeltelijk
voortzetten van de binnen de Enck geëxploiteerde activiteiten. Er is veel tijd
besteed aan het 'beheren' van de Enck, door middel van het voortzetten van
contracten met diverse leveranciers, het voeren van besprekingen met
doorstartkandidaten alsmede de Gemeente Oirschot. Daarnaast is er ook de
nodige tijd besteed aan het verw erken van crediteuren en het incasseren van
de debiteurenvorderingen, alsmede aan de facturatie van de maandelijkse
huurtermijnen aan de betreffende huurders.

05-03-2021
2

In de derde verslagperiode is w ederom hoofdzakelijk tijd besteed aan het
gedeeltelijk voortzetten van de binnen de Enck geëxploiteerde activiteiten.
Met het beheren van de Enck is de nodige tijd gemoeid. Er w orden contacten
onderhouden en contracten gesloten met diverse leveranciers, besprekingen
gevoerd met doorstartkandidaten alsmede de Gemeente Oirschot. Daarnaast
is er ook de nodige tijd besteed aan het verw erken van crediteuren en het
incasseren van de debiteurenvorderingen, alsmede aan de facturatie van de
maandelijkse huurtermijnen aan de betreffende huurders.

02-09-2021
3

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Het huidige bestuur van De Enck bestaat uit de heren Verouden, Visser en Van
de Ven. Zij vervullen hun bestuurstaken alle drie op vrijw illige basis. Het
management van De Enck bestaat uit mevrouw Sevenstern en de heer Notten.

28-08-2020
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1.2 Lopende procedures
Geen.

1.3 Verzekeringen

28-08-2020
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1.3 Verzekeringen
Alle aangetroffen verzekeringen zijn geïnventariseerd. De in het kader van de
exploitatie van de Stichting benodigde verzekeringen zijn gecontinueerd. De
overige verzekeringen zijn beëindigd.

28-08-2020
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1.4 Huur
Tussen de Stichting en de in het bedrijfspand gevestigde zorgaanbieders zijn
diverse huurovereenkomsten gesloten met betrekking tot bedrijfs- en
praktijkruimten. Deze huurovereenkomsten blijven ongew ijzigd in stand.

28-08-2020
1

Verder huurt de Stichting nog een gang/ruimte in het bedrijfspand van
Stichting de Poort.
Door één van de huurders is een aanvullende bedrijfs-/praktijkruimte van de
curator gehuurd. De huurovereenkomst van de betreffende huurder is hierop
aangepast. Daarbij heeft nog een andere partij interesse getoond in de huur
van een bedrijfsruimte binnen de Enck. De curator zal bezien of het lukt met
deze partij inzake deze verhuur tot overeenstemming te komen.

05-03-2021
2

De curator heeft met een partij overeenstemming bereikt inzake de huur van
een bedrijfsruimte binnen de Enck. Daartoe heeft de curator een concept
huurovereenkomst aan de betreffende partij toegezonden. De curator is nog
in afw achting van de ondertekening hiervan.

02-09-2021
3

1.5 Oorzaak faillissement

1.5 Oorzaak faillissement
De bedoeling van De Enck w as om met de verhuuropbrengsten van het
vastgoed de kosten voor de exploitatie van het gemeenschapshuis en theater
te dekken. Volgens het huidige bestuur bleek de exploitatie van De Enck van
begin af aan echter al verlieslatend. De Enck kon niet rendabel w orden
gemaakt zonder structurele bijdrage van de Gemeente. De Gemeente heeft
aangegeven De Enck niet jaarlijks te w illen subsidiëren. W el heeft de
Gemeente jarenlang incidenteel middelen ter beschikking gesteld.
In 2019 heeft de Gemeenteraad besloten De Enck in stand te houden en in
tw ee jaar de exploitatie te laten optimaliseren. Om de optimalisatie mogelijk te
maken heeft de Gemeenteraad een subsidie ter beschikking gesteld van €
500.000,-. Dit onder andere voor het laten uitvoeren van het noodzakelijk
onderhoud, het verhogen van de huuropbrengsten, horeca-omzet en de
organisatie van extra evenementen in de theaterzaal. De voortgang diende
ieder kw artaal aan de Gemeente te w orden gerapporteerd. Al snel bleek een
tekort te w orden geconstateerd. In het voorjaar van 2020 bleek de
optimalisatie volgens de Gemeente – mede door Corona – niet langer
gerealiseerd te kunnen w orden zonder een extra financiële bijdrage. Volgens
het bestuur is toen vrijw el w ekelijks contact gezocht met de Gemeente voor
verdere financiële ondersteuning. In juni 2020 is er nog een bedrag van €
75.000,- door de Gemeente ter beschikking gesteld, w aarvan een deel van de
crediteuren is betaald. Een structurele financiële oplossing w ilde de Gemeente
niet langer bieden. Op 2 juli 2020 heeft de Gemeenteraad besloten om geen
verdere financiële bijdrage ter beschikking te stellen aan De Enck. De
Gemeente heeft toen een tw eetal scenario’s voor w at betreft De Enck
besproken: de ‘zachte’ en de ‘harde’ landing. Bij de zachte landing zouden de
schulden van de Enck w orden gesaneerd, middels geld van de Gemeente. De
harde landing betrof een faillissementsaanvraag. De Gemeenteraad heeft voor
het laatste gekozen. Zodoende heeft het bestuur van De Enck de eigen
aangifte van het faillissement verzorgd.

28-08-2020
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
20

28-08-2020
1

Toelichting
Per datum faillissement had de Stichting circa 20 w erknemers in dienst,
w aarvan 9 w erknemers in vaste dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
20

28-08-2020
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

17-7-2020

20

totaal

20

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
De dag na de uitspraak van het faillissement is er een kennismakings- en
informatiebespreking gehouden met de medew erkers bij De Enck.

28-08-2020
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
De Stichting heeft het onroerend goed, gelegen aan de Loop 67 te Oirschot,
middels een recht van opstal en erfpacht in gebruik. Het bedrijfsgebouw
behoort in dat kader deels in bloot eigendom toe aan de Gemeente Oirschot.
Het deel dat de Gemeente volledig in eigendom heeft, is echter w el in gebruik
gegeven aan de Stichting en w ordt door de Stichting verhuurd. Daarnaast is de
grond w aarop het bedrijfsgebouw is gelegen in eigendom bij de Gemeente.
Ten behoeve van de Stichting is een recht van erfpacht en opstal gevestigd op
een tw eetal appartementsrechten omvattende de bevoegdheid tot het
uitsluitend gebruik van de culturele en algemene ruimten alsmede een aantal
bedrijfsruimten in het bedrijfspand.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

28-08-2020
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Inventarisatie constructie met betrekking tot gevestigde recht van opstal en
recht van erfpacht. Afspraken Gemeente Oirschot over gebruik van de
(bedrijfs)ruimten die in eigendom toebehoren aan de Gemeente Oirschot.

28-08-2020
1

De Gemeente Oirschot heeft de exploitatie van de (bedrijfs)ruimten die in
eigendom toebehoren aan de Gemeente Oirschot inmiddels zelf ter hand
genomen. Een deel van deze ruimten is door de Gemeente Oirschot w eer aan
de Verenigingen ter beschikking gesteld.

05-03-2021
2

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

(kantoor)inventaris
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
De (kantoor)inventaris in het bedrijfspand van de Stichting zijn in opdracht van
de curator geïnventariseerd en getaxeerd door NTAB.

28-08-2020
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De belastingdienst heeft een bodemvoorrecht ten aanzien van de aangetroffen
bodemzaken.

28-08-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
- verkoop (kantoor)inventaris

28-08-2020
1

De onderhandelingen met betrekking tot een mogelijke doorstart zijn nog
gaande. De curator heeft de (kantoor)inventaris derhalve nog niet verkocht
en/of overgedragen.

05-03-2021
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
De aangetroffen voorraad van de Stichting betreft met name een
drankvoorraad. Op deze voorraad rust naar verw achting een
eigendomsvoorbehoud van Bavaria.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

28-08-2020
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
- beoordelen eigendomsvoorbehoud drankvoorraad.

28-08-2020
1

- in afw achting van de uitkomst van de onderhandelingen over een mogelijke
doorstart heeft Bavaria vooralsnog besloten de drankvoorraad niet te
revindiceren.

05-03-2021
2

De onderhandelingen over een mogelijke doorstart van de Enck zijn nog
gaande. Bavaria heeft derhalve haar drankvoorraad nog niet gerevindiceerd.
Het is de vraag of Bavaria, gezien de verstreken tijd, alsnog tot revindicatie
van haar drankvoorraad zal overgaan.

02-09-2021
3

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Rente boedelrekening
Restituties
Kasgeld
totaal

Boedelbijdrage

€ 119,07
€ 3.856,24
€ 338,65
€ 4.313,96

€ 0,00

Toelichting andere activa
Deze activa bestaan uit de bijgeschreven rente op de boedelrekening
alsmede de ontvangen premierestituties inzake beëindigde verzekeringen.

02-09-2021
3

3.9 Werkzaamheden andere activa
Geen.

28-08-2020
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Pre faillissementsdebiteuren

€ 16.258,21

€ 13.590,84

totaal

€ 16.258,21

€ 13.590,84

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Blijkens de administratie van de Stichting staat er per datum faillissement nog
een bedrag van € 16.258,21 open aan debiteurenvorderingen. Rabobank stelt
een pandrecht te hebben op de debiteurenvorderingen. De curator heeft dit
pandrecht in onderzoek en zal met Rabobank in overleg treden inzake de
incasso van de debiteurenvorderingen.

28-08-2020
1

De curator is met Rabobank voor de buitengerechtelijke
incassow erkzaamheden voor de prefaillissementsdebiteuren een
boedelbijdrage van 15% exclusief BTW overeengekomen.

05-03-2021
2

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Zie omschrijving 4.1.

28-08-2020
1

In de voorbije verslagperiode is er in totaal een bedrag ad € 13.590,84 aan
openstaande debiteurenvorderingen geïncasseerd. Van het bedrag ad €
13.590,84 is een bedrag van €2.209,42 na datum faillissement ontvangen op
de bankrekening van gefailleerde en € 11.382,42 op de boedelrekening. Voorts
is een bedrag van € 423,50 oninbaar gebleken en een bedrag van € 256,20
verrekend. Tot slot diende er een bedrag van € 153,49 op een vordering te
w orden gecorrigeerd. In totaal staat er derhalve thans nog een bedrag ad €
2.103,18 aan debiteurenvorderingen open.

05-03-2021
2

De thans nog openstaande debiteurenvorderingen w orden door de
betreffende debiteuren betw ist. De curator onderzoekt of het gezien de
hoogte van de respectievelijke debiteurenvorderingen opportuun is de
incassow erkzaamheden voort te zetten en zal hierover in overleg treden met
de rechter-commissaris.

02-09-2021
3

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 298.808,66

28-08-2020
1

Toelichting vordering van bank(en)
De vordering van de Rabobank bestaat uit een verstrekte hypothecaire
financiering oorspronkelijk groot € 500.000,- w aarvan thans nog een restant
hoofdsom resteert van € 296.500,00, alsmede uit een debetsaldo op een
betaalrekening van € 308,66.

Toelichting vordering van bank(en)
De Rabobank heeft aangegeven voorlopig niet tot uitw inning van haar
hypothecaire zekerheidsrecht over te gaan, doch de uitkomst van de
onderhavige doorstartonderhandelingen af te w achten.

05-03-2021
2

5.2 Leasecontracten
Bruikleenovereenkomst DEAC met betrekking tot een koffiemachine. Deze
machine is inmiddels aan DEAC geretourneerd, w aarmee de
bruikleenovereenkomst is geëindigd. Bruikleenovereenkomst Coca Cola met
betrekking tot een viertal frisdrankkoelingen. Deze koelingen zullen op korte
termijn aan Coca Cola w orden geretourneerd, w aarna deze
bruikleenovereenkomst eveneens zal eindigen.

28-08-2020
1

Coca Cola heeft afstand gedaan van haar recht de frisdrankkoelingen te
revindiceren. De kosten van de revindicatie zouden de baten volgens Coca
Cola overstijgen. Coca Cola heeft de frisdrankkoelingen om niet overgedragen
aan de beheerder van de Enck.

05-03-2021
2

5.3 Beschrijving zekerheden
- recht van hypotheek op het recht van erfpacht / opstal met betrekking tot de
Loop 67 te Oirschot.
- pandrecht op vorderingen op derden

28-08-2020
1

5.4 Separatistenpositie
Zie beschrijving zekerheden.

28-08-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Door een aantal crediteuren is een beroep gedaan op eigendomsvoorbehoud.
De curator zal de gestelde eigendomsvoorbehouden beoordelen en
afw ikkelen.

28-08-2020
1

De curator heeft nagenoeg alle gestelde eigendomsvoorbehouden beoordeeld
en afgew ikkeld. Er behoeft nog slechts één eigendomsvoorbehoud te w orden
afgew ikkeld.

05-03-2021
2

Afw ikkeling van het eigendomsvoorbehoud heeft nog niet plaatsgevonden.
De betreffende crediteur w enst de uitkomst van de onderhandelingen over
een doorstart van de Enck af te w achten, alvorens er tot revindicatie van de
goederen w ordt overgegaan.

02-09-2021
3

5.6 Retentierechten

5.6 Retentierechten
Er is ten tijde van het aanvangsverslag nog geen beroep gedaan op een
retentierecht.

28-08-2020
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5.7 Reclamerechten
Er is ten tijde van het aanvangsverslag nog geen beroep gedaan op het recht
van reclame.

28-08-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
- beoordelen pandrechten
- bereiken overeenstemming pandhouder inzake incasso
debiteurenvorderingen (indien geldig pandrecht)
- beoordelen en afw ikkeling eigendomsvoorbehouden

28-08-2020
1

- beoordelen pandrechten (beoordeeld)
- bereiken overeenstemming pandhouder inzake incasso
debiteurenvorderingen (indien geldig pandrecht) (afgerond)
- beoordelen en afw ikkeling eigendomsvoorbehouden (nagenoeg afgerond)

05-03-2021
2

Geen bijzonderheden te vermelden.

02-09-2021
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.1 Exploitatie / zekerheden
Aan de huurders van de Stichting heeft de curator bericht dat het faillissement
geen invloed heeft op de tussen hen gesloten huurovereenkomsten. Dit
betekent dat de exploitatie van de Stichting voor dit deel dient te w orden
voortgezet. Het bedrijfspand dient ten behoeve van de huurders te w orden
beheerd en schoongemaakt. Een beheerder dient het gebouw te openen,
schoon te maken en er dient alarmopvolging, g/w /l, internet etc. aanw ezig te
zijn. Het voortzetten van de exploitatie van de Stichting ziet enkel op het
beheer van het bedrijfspand en het faciliteren van haar huurders.

28-08-2020
1

In dat kader heeft de curator met machtiging van de rechter-commissaris een
aantal contracten vanuit de boedel voortgezet en garantstellingen voor de
betaling van de dienstverlening vanaf datum faillissement afgegeven.
De exploitatie van de Stichting met betrekking tot de verhuur van diverse
bedrijfsruimten binnen de Enck w ordt nog steeds voortgezet. Dit betekent dat
ook het beheer en schoonmaak van de Enck voorlopig w ordt voortgezet. Het
voortzetten van de exploitatie van de Stichting ziet enkel op het beheer van
het bedrijfspand en het faciliteren van haar huurders.

05-03-2021
2

In het kader van de exploitatie w ordt de verschuldigde huur maandelijks aan
de huurders gefactureerd. Daarbij w ordt w aar mogelijk getracht de thans
leegstaande bedrijfsruimtes alsnog te verhuren.
De curator zet de exploitatie van de Stichting met betrekking tot de verhuur
van diverse bedrijfsruimten voort. In dat kader zijn er diverse contracten met
leveranciers van de Enck voortgezet en afgesloten, alsmede diverse
(onderhouds)w erkzaamheden in opdracht van de curator verricht. Het
voortzetten van de exploitatie van de Stichting ziet enkel op het beheer van
het bedrijfspand en het faciliteren van haar huurders.
In het kader van de exploitatie w ordt de verschuldigde huur maandelijks aan
de huurders gefactureerd. De curator heeft overeenstemming bereikt met
een partij om de thans leegstaande bedrijfsruimtes alsnog deels te verhuren.
De curator is nog in afw achting van de ondertekening van de
huurovereenkomst door de betreffende partij.

6.2 Financiële verslaglegging

02-09-2021
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6.2 Financiële verslaglegging
De gerealiseerde opbrengst inzake het voortzetten van voornoemde
exploitatie bedraagt circa € 17.000,- per maand en bestaat uit huurinkomsten.
De kosten van de exploitatie dienen op dit bedrag nog in mindering te w orden
gebracht.

28-08-2020
1

Ten tijde van het onderhavige voortgangsverslag is er een bedrag van €
140.330,79 aan huur na datum faillissement gefactureerd. De gerealiseerde
opbrengt inzake het voorzetten van voornoemde exploitatie bedraagt ten tijde
van het onderhavige voortgangsverslag € 139.499,69. De kosten van de
exploitatie dienen op dit bedrag nog in mindering te w orden gebracht. Deze
bedragen tot op de datum van dit verslag € 54.950,78.

05-03-2021
2

Ten tijde van het onderhavige voortgangsverslag is er een bedrag van €
270.203,25 aan huur na datum faillissement gefactureerd. De gerealiseerde
opbrengst inzake het voortzetten van de voornoemde exploitatie bedraagt
ten tijde van het onderhavige voortgangsverslag € 267.452,83. De kosten
van de exploitatie dienen op dit bedrag nog in mindering te w orden gebracht.
Deze bedragen tot op de datum van dit verslag € 128.341,74.

02-09-2021
3

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
- voortzetten beheer bedrijfspand
- incasso huurinkomsten na datum faillissement.

28-08-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Vrij snel na het uitspreken van het faillissement zijn er vanuit de gemeenschap
diverse initiatieven gekomen om de exploitatie van de Stichting en 'De Enck'
voort te zetten. In dat kader heeft de curator besprekingen gevoerd met
potentiële doorstartkandidaten. Zij hebben een doorstartplan opgesteld. Het
plan is door de doorstartkandidaten ook gepresenteerd aan de Gemeente. De
Gemeente heeft aangegeven hier serieus naar te kijken en in dat kader nog
het nodige onderzoek te moeten doen. In de aankomende periode zal hierover
nader overleg zijn met de diverse betrokkenen.

28-08-2020
1

6.5 Verantwoording
Nog niet aan de orde. Nog in de oriëntatiefase.

6.6 Opbrengst

28-08-2020
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Nog niet aan de orde. Nog in oriëntatiefase.
€ 84.548,91

28-08-2020
1

05-03-2021
2

Toelichting
De na datum faillissement openstaande debiteurenposten betreffen de
gefactureerde huurinkomsten van de Enck. In totaal heeft de curator een
bedrag ad € 140.467,36 uit hoofde van de verschuldigde huurpremies aan de
huurders gefactureerd. Van dit bedrag is in totaal € 139.499,69 ontvangen.
Het bedrag van € 84.548,91 is het resultaat van de gefactureerde
huuropbrengsten minus de exploitatiekosten ad € 54.950,78.
NB. De overige boedelkosten en boedelvorderingen (salaris curator) zijn hier
nog niet in meegenomen.
€ 141.861,51

02-09-2021
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Toelichting
De na datum faillissement openstaande debiteurenposten betreffen de
gefactureerde huurinkomsten van de Enck. In totaal heeft de curator een
bedrag ad € 270.203,25 uit hoofde van de verschuldigde huurpremies aan de
huurders gefactureerd. Van dit bedrag is in totaal € 267.452,83 ontvangen.
Het bedrag van € 141.861,51 is het resultaat van de gefactureerde
huuropbrengsten minus de exploitatiekosten ad € 128.341,74.
NB. De overige boedelkosten en boedelvorderingen (salaris curator) zijn hier
nog niet in meegenomen.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

28-08-2020
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Nader overleg potentiële doorstartkandidaten, Gemeente Oirschot en andere
betrokkenen.

28-08-2020
1

Het overleg tussen de curator, de doorstart kandidaat en de Gemeente
Oirschot loopt nog. De curator hoopt bij het volgende voortgangsverslag de
uitkomst van deze onderhandelingen te kunnen vermelden.

05-03-2021
2

Het overleg tussen de curator, de doorstart kandidaat en de Gemeente
Oirschot loopt nog. In verband met de voorbije vakantieperiode dient nader
overleg nog plaats te vinden. De curator verw acht bij het volgende
voortgangsverslag de uitkomst van deze onderhandelingen te kunnen
vermelden.

02-09-2021
3

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De administratie is aan de curator ter beschikking gesteld. De administratie
maakt een overzichtelijke indruk. Of uit de administratie in voldoende mate de
rechten en verplichtingen van de Stichting kunnen w orden afgeleid, dient nog
nader te w orden onderzocht.

28-08-2020
1

7.2 Depot jaarrekeningen
Niet van toepassing. Enkel een Stichting met een onderneming die in tw ee
opeenvolgende boekjaren minimaal € 6 miljoen per jaar omzet, heeft een
deponeringsplicht. Dit is bij de gefailleerde Stichting niet aan de orde.

28-08-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

28-08-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Dient nog te w orden onderzocht.

28-08-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Dient nog te w orden onderzocht.

28-08-2020
1

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Er zijn op dit moment geen aanw ijzingen voor paulianeus handelen.

28-08-2020
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator moet nog een rechtmatigheidsonderzoek uitvoeren w aarbij ook de
oorzaken van het faillissement onderzocht zullen w orden.

28-08-2020
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Nog geen bijzonderheden te vermelden.

8. Crediteuren

28-08-2020
1

8.1 Boedelvorderingen
€ 3.071,18

28-08-2020
1

Toelichting
Salaris curator p.m.
€ 194.112,79

05-03-2021
2

€ 112.954,66

02-09-2021
3

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 28.676,00

28-08-2020
1

Toelichting
Ten tijde van het aanvangsverslag heeft de Belastingdienst een vordering
ingediend van € 28.676,00 betreffende achterstallige loonheffing over de
periode maart t/m mei 2020. De totale vordering van de Belastingdienst is nog
niet duidelijk.
€ 56.735,00

05-03-2021
2

€ 56.734,51

02-09-2021
3

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Tot op heden zijn er nog geen preferente vorderingen van het UW V bij de
curator bekend.
€ 11.305,49

28-08-2020
1

05-03-2021
2

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Niet van toepassing

8.5 Aantal concurrente crediteuren

28-08-2020
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
82

28-08-2020
1

Toelichting
Tot op heden hebben 82 crediteuren een vordering ingediend.
214

05-03-2021
2

Toelichting
Tot op heden hebben 214 crediteuren een vordering ingediend.
219

02-09-2021
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 124.130,07

28-08-2020
1

€ 219.427,31

05-03-2021
2

Toelichting
Het bedrag aan concurrente crediteurenvordering is in de voorbije
verslagperiode nagenoeg verdubbeld. Dit komt omdat de Gemeente Oirschot
een aanzienlijke vordering heeft ingediend en daarnaast veel particulieren een
vordering hebben ingediend vanw ege vooruitbetaalde kaarten voor
voorstellingen.
€ 221.475,32

02-09-2021
3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
De huidige staat van de boedel is ontoereikend voor het doen van enige
uitkering aan concurrente crediteuren.

28-08-2020
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
De crediteuren zijn aangeschreven. Ingediende vorderingen w orden
beoordeeld en verw erkt in de boedeladministratie.

28-08-2020
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

28-08-2020
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

28-08-2020
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

28-08-2020
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Geen.

28-08-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator zal de komende verslagperiode de gesprekken met de betrokkenen
in het kader van een mogelijke doorstart voortzetten, afspraken maken met
Rabobank in het kader van de door haar geclaimde zekerheidsrechten en
onderzoek doen naar de aard en omvang (van de totstandkoming) van de
schuldpositie en het door het bestuur gevoerde beleid.

28-08-2020
1

De curator zal in de komende verslagperiode de gesprekken met de
doorstartkandidaten en de Gemeente Oirschot voortzetten. Voorts zal de
curator gedurende deze periode de exploitatie en het beheer van de Enck
voortzetten.

05-03-2021
2

De curator verw acht in de komende verslagperiode duidelijkheid te verkrijgen
omtrent de uitkomst van de gesprekken met de doorstartkandidaten en de
Gemeente Oirschot. Voorts zal de curator gedurende deze periode de
exploitatie en het beheer van de Enck voortzetten.

02-09-2021
3

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Over de termijn van de afw ikkeling valt nog geen uitspraak te doen.

28-08-2020
1

10.3 Indiening volgend verslag
2-3-2022

02-09-2021
3

10.4 Werkzaamheden overig
Geen bijzonderheden.

Bijlagen
Bijlagen

28-08-2020
1

