Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Betreft
Verslagnummer
Datum verslag
Insolventienummer
Toezichtzaaknummer
Datum uitspraak

18
02-06-2022
F.02/15/53
NL:TZ:0000006702:F001
03-02-2015

R-C
Curator

mr. A.G.M. Zander
mr T.M. Schraven

Algemene gegevens
Naam onderneming
Sportinstituut Ooms B.V.

26-04-2018
4

Gegevens onderneming
W agnerplein 3, 5011 LP Tilburg
KvK 18072722

26-04-2018
4

Activiteiten onderneming
Sporthallen, sportzalen en gymzalen; Sportschool annex sportshop, cafébedrijf

26-04-2018
4

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2013

€ 1.081.254,00

2014

€ 1.122.573,00

2012

€ 1.105.509,00

Winst en verlies

Balanstotaal

€ -32.215,00

€ 153.889,00

€ -41.793,00

€ 71.127,00

Toelichting financiële gegevens
W inst en verliesgegevens en balanstotaal van 2014 zijn onbekend.

26-04-2018
4

Gemiddeld aantal personeelsleden
62

26-04-2018
4

Boedelsaldo
€ 427.814,21

26-04-2018
4

€ 427.814,21

30-10-2018
11

Toelichting
Boedelsaldo is gelijk gebleven, er w ordt dan ook geen nieuw financieel verslag
overgelegd.

€ 427.811,92

21-05-2019
12

€ 427.811,43

26-11-2019
13

€ 410.161,71

17-06-2020
14

€ 410.161,21

09-12-2020
15

€ 407.404,61

04-06-2021
16

€ 406.224,16

02-06-2022
18

Verslagperiode

Verslagperiode
van
3-11-2017

26-04-2018
4

t/m
19-4-2018
van
20-4-2018

30-10-2018
11

t/m
30-10-2018
van
31-10-2018

21-05-2019
12

t/m
21-6-2019
van
21-5-2019

26-11-2019
13

t/m
21-11-2019
van
22-11-2019

17-06-2020
14

t/m
7-6-2020
van
8-6-2020

09-12-2020
15

t/m
4-12-2020
van
5-12-2020

04-06-2021
16

t/m
3-6-2021
van
3-12-2021

03-12-2021
17

t/m
3-12-2021
van
4-12-2021
t/m
2-6-2022

Bestede uren

02-06-2022
18

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

4

26 uur 25 min

11

2 uur 14 min

12

36 uur 36 min

13

25 uur 42 min

14

51 uur 18 min

15

6 uur 0 min

16

12 uur 48 min

17

7 uur 24 min

18

4 uur 12 min

totaal

172 uur 39 min

Toelichting bestede uren
Bestede uren totaal: 332:51

26-04-2018
4

Dit is het 9e faillissementsverslag. Alle gegevens zijn terug te vinden in de
eerder gepubliceerde verslagen op de w ebsite van het centraal
insolventieregister van de rechtspraak.
bestede uren totaal: 335,15

30-10-2018
11

bestede uren totaal: 371,50

21-05-2019
12

In totaliteit zijn tot en met de 14e verslagperiode besteed: 448,51 uur.

17-06-2020
14

In totaliteit zijn tot en met de 15e verslagperiode besteed: 454,51.

09-12-2020
15

In totaliteit zijn tot en met de 16e verslagperiode 467:39 uren besteed.

04-06-2021
16

In totaliteit zijn tot en met de 16e verslagperiode 475:03 uren besteed

03-12-2021
17

In totaliteit zijn er tot en met de 18e periode 484:51 uren besteed.

02-06-2022
18

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Enig aandeelhouder en bestuurder is Holding Peter Ooms B.V. Enig
aandeelhouder en
bestuurder van Holding Peter Ooms B.V. is de heer P.Th. Ooms.

21-05-2019
12

1.2 Lopende procedures
geen

21-05-2019
12

1.3 Verzekeringen
Diverse. De navolgende verzekeringen zijn per faillissementsdatum beëindigd:
W egamverzekering, Collectieve ongevallenverzekering, Rechtsbijstand
Motorrijtuigen,
Bestelautoverzekering,
De verzekeringen Aansprakelijkheid bedrijven, Bedrijven Compact Polis en
Brandpakket zijn
per 12 februari 2015 beëindigd.
De curator heeft de verzekeringen Rechtsbijstand Bedrijf + Particulier en
ziekteverzuim per
faillissementsdatum beëindigd.

21-05-2019
12

1.4 Huur
Diverse, w aaronder onderhuur bedrijfsruimte aan het W agnerplein 3 te 5011
LP Tilburg,
onderverhuur van diverse (praktijk)ruimten, huur van roerende zaken

21-05-2019
12

1.5 Oorzaak faillissement
Volgens opgave van de directie is de oorzaak van het faillissement gelegen in
een afnemend
ledenaantal in combinatie met te hoge (huisvestings)lasten.

21-05-2019
12

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
62

21-05-2019
12

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

5-2-2015

62

totaal

62

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
geen

21-05-2019
12

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
1. Inventaris, w aaronder (i) het meubilair en (ii) de sportapparatuur en
benodigdheden;
2. de auto van het merk Opel, type Vivaro en met kenteken 32-VFV-5;
3. geringe voorraad.
Verkoopopbrengst:
Voor 1: € 33.000,--;
Voor 2: € 3.000,--;
Voor 3: € 2.000,--.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

21-05-2019
12

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Ja, dit geldt ten aanzien van de verkoopopbrengst van de inventaris.

21-05-2019
12

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

goodw ill

€ 462.000,00

totaal

€ 462.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
4.2 Werkzaamheden debiteuren
Enkele geringe vorderingen zijn nog niet op debiteuren verhaald. Gelet op de
omvang van de vorderingen in relatie tot de te maken kosten ter incasso
daarvan, w ordt met toestemming van de rechter-commissaris afgezien van
verdere incasso van deze vorderingen.

26-04-2018
4

Omvang + BTW zal w orden teruggevraagd.

30-10-2018
11

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)
Rabobank heeft een vordering ingediend van € 78.401,--. Sportinstituut
Ooms/Race B.V. heeft
het resterende deel van de vordering van Rabobank voldaan. Daardoor heeft
Rabobank geen
vordering meer. Sportinstituut Ooms/Race B.V. is mogelijk gesubrogeerd in de
rechten van
Rabobank. De curator zal dat nader onderzoeken.

21-05-2019
12

ING Bank N.V. heeft een vordering ingediend van € 45.823,78.

5.2 Leasecontracten
Diverse, o.a. ten aanzien van fitnessapparatuur, geluidsapparatuur en een
auto.

21-05-2019
12

5.3 Beschrijving zekerheden
Pandrecht op bedrijfsinventaris.

21-05-2019
12

5.4 Separatistenpositie
Rabobank Tilburg e.o. claimt een pandrecht op de bedrijfsinventaris. ING Bank
N.V. heeft een
pandrecht geclaimd op bedrijfsinventaris, voorraden, vorderingen en goodw ill.
De curator heeft
jegens ING Bank N.V. het standpunt ingenomen dat zij haar zekerheden dient
aan te tonen.
ING Bank N.V. heeft dat vooralsnog niet gedaan. De curator heeft van ING
Bank N.V. de
onderliggende stukken met betrekking tot de zekerheidsrechten en de
verpandingsconstructie
ontvangen. De curator dient deze stukken nog te beoordelen. De curator heeft
de door ING
Bank N.V. gepretendeerde zekerheidsrechten beoordeeld. Het voorlopig
oordeel van de
curator is dat ING Bank N.V. een rechtsgeldig pandrecht heeft op rollend
materieel, inventaris
en voorraden en bepaalde vorderingen.

21-05-2019
12

De curator dient nog te beoordelen w elk pandrecht het oudste is en dus
eerste in rang is.
De curator heeft de pandrechten bestudeerd. Hij is vooralsnog van oordeel dat
ING
Bank N.V. het oudste pandrecht heeft.

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Diverse partijen hebben een beroep gedaan op eigendomsvoorbehoud.
Afgew ikkeld.

5.6 Retentierechten

21-05-2019
12

5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De activiteiten zijn vanaf datum faillissement tot en met 12 februari 2015 door
de boedel
voortgezet. Daarvoor zal door een belanghebbende een boedelbijdrage groot
€ 7.000,-- ex
BTW w orden betaald.

21-05-2019
12

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Basic Fit Nederland B.V. zal de activiteiten die gefailleerde uitvoerde,
voortzetten. Vide in dat
kader punt 3 van dit verslag. In het kader van de doorstart is de curator
expliciet met Basic Fit
Nederland B.V. overeengekomen dat een deel van de administratie van
gefailleerde in een
afgesloten ruimte door Basic Fit Nederland B.V. w ordt bew aard. In strijd met
deze afspraak,
heeft Basic Fit Nederland B.V. een gedeelte van de administratie w eggegooid.
De curator
heeft Basic Fit Nederland B.V. terzake aansprakelijk gesteld. Op kosten van
Basic Fit
Nederland B.V. w ordt zoveel als mogelijk getracht om de belangrijkste
onderdelen van de
administratie van gefailleerde opnieuw te completeren.
De curator is doende met het achterhalen van de inloggegevens van de server
van
gefailleerde, w elke de curator van Basic-Fit Nederland B.V. heeft ontvangen.

21-05-2019
12

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
geen

21-05-2019
12

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
Toelichting
Zie hierna onder punt 7.8

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

21-05-2019
12

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator zal zich schriftelijk tot de advocaat van de bestuurder w enden met
nadere vragen. Dit in verband met het vervolg van het
rechtmatigheidsonderzoek.

26-04-2018
4

De curator heeft de nadere vragen aan de advocaat van de bestuurder
gesteld. De curator is in afw achting van de reactie.

30-10-2018
11

De curator is nog steeds in overleg met de advocaat van de bestuurder. De
curator heeft in de boekhouding ontdekt dat een geldsom naar een stichting is
overgemaakt zonder dat daartoe een verplichting bestond. Hierover zijn
vragen gesteld. Naar aanleiding van deze vragen en naar aanleiding van de
vragen in het faillissement van Sportinstituut Ooms-W agner B.V. is door de
advocaat van de bestuurder gevraagd om een bespreking met de curator om
één en ander nader toe te lichten. Tot nader w ordt het onderzoek
aangehouden.

21-05-2019
12

De curator is nog steeds in overleg met de bestuurder. Het belangrijkste
discussiepunt betreft de lasten van Sportinstituut Ooms/W agner B.V. en de
mogelijkheden van die B.V. om die lasten te voldoen. Daarnaast heeft de
curator bij de diverse betrokken partijen navraag gedaan naar de geldsom die
via een stichting is doorbetaald aan een zustervennootschap. De curator heeft
het aan de boedel onttrokken bedrag opgeëist bij de betreffende stichting én
de zustervennootschap.

26-11-2019
13

De curator is met de bestuurder in overleg over voormelde discussiepunten. De
bestuurder heeft een voorstel gedaan voor een minnelijke regeling. De curator
heeft het voorstel van de bestuurder in overw eging genomen. Het overleg met
de bestuurder zal w orden voortgezet.

17-06-2020
14

Het overleg met de bestuurder heeft door omstandigheden tijdelijk stil gelegen
en zal spoedig w orden hervat.

09-12-2020
15

Het overleg met de bestuurder is hervat. De bestuurder heeft in dat verband
nadere informatie aan de curator aangeleverd. Die informatie w ordt door de
curator beoordeeld, w aarna het overleg zal w orden voortgezet.

04-06-2021
16

Het overleg met de bestuurder is hervat. De bestuurder heeft in dat verband
nadere informatie aan de curator aangeleverd. Die informatie w ordt door de
curator beoordeeld. Vervolgens zal duidelijk zijn of het overleg w ordt
voortgezet dan w el dat er alsnog w ordt geprocedeerd.

03-12-2021
17

Overleg met de bestuurder en diens advocaat heeft door omstandigheden
even stil gelegen. Dat overleg zal spoedig w orden hervat.

02-06-2022
18

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 35.289,14

21-05-2019
12

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 46.080,00

21-05-2019
12

€ 59.449,00

09-12-2020
15

€ 59.590,00

03-12-2021
17

Toelichting
Loonheffing
Loonheffing
Loonheffing
Loonheffing
Loonheffing

€
€
€
€
€

13.910,00
13.627,00
13.627,00
13.910,00
4.063,00

Subtotaal loonheffing € 59.137,00
MRB € 141,00
MRB € 312,00
Subtotaal MRB € 453,00
Totaal € 59.137,00 + € 453,00 = € 59.590,00

8.3 Pref. vord. UWV
€ 69.172,68

21-05-2019
12

8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
43

21-05-2019
12

47

04-06-2021
16

46

02-06-2022
18

Toelichting
Correctie aantal, niet bedrag.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 184.234,83

21-05-2019
12

€ 184.234,83

04-06-2021
16

Toelichting
Er hebben zich 4 crediteuren gemeld die zijn geplaatst op de lijst van voorlopig
betw iste schuldvorderingen. Het totaalbedrag van deze crediteuren
gezamenlijk is € 267.578,08.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

04-06-2021
16

Idem.

02-06-2022
18

8.8 Werkzaamheden crediteuren

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
Vide w erkzaamheden zoals hiervoor vermeld.

30-10-2018
11

Zie 7.8.

02-06-2022
18

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
nog onbekend

30-10-2018
11

10.3 Indiening volgend verslag
2-12-2022

02-06-2022
18

10.4 Werkzaamheden overig
vide w erkzaamheden zoals hiervoor vermeld

Bijlagen
Bijlagen

30-10-2018
11

