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Algemene gegevens
Naam onderneming
Stichting ForrestBlue

21-12-2018
1

Gegevens onderneming
Stichting ForrestBlue
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60389087
Statutair gevestigd te Amsterdam en feitelijk gevestigd aan de Strijbeeksew eg
47c te (4856 AA) Strijbeek.

21-12-2018
1

Activiteiten onderneming
het coachen van culturele verschillen en advisering over ondernemen in het
buitenland

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2018

€ 19.492,00

Winst en verlies

Balanstotaal

€ 19.041,00

€ 451,00

Toelichting financiële gegevens

21-12-2018
1

Toelichting financiële gegevens
De curator heeft nog geen financiële gegevens ontvangen. De curator heeft de
bestuurders verzocht deze aan te leveren.

21-12-2018
1

De curator heeft inmiddels financiële gegevens ontvangen. De curator heeft de
bestuurders verzocht concretere informatie en gegevens aan te dragen.

20-03-2019
2

De curator heeft aanvullende financiële informatie ontvangen. De curator
onderzoekt de financiële stukken.

20-06-2019
3

De curator heeft de aanvullende financiële stukken bekeken. Naar aanleiding
daarvan heeft de curator de bestuurder w ederom om nadere toelichting
gevraagd.

20-09-2019
4

De curator heeft de financiële stukken bekeken en is tot de conclusie gekomen
dat de boekhouding van de stichting incompleet en onoverzichtelijk is en niet
aan de daaraan gestelde eisen voldoet.

29-06-2020
6

Gemiddeld aantal personeelsleden
0

21-12-2018
1

Toelichting
Er zijn en w aren geen w erknemers in dienst van failliet

1

20-09-2019
4

Toelichting
De (feitelijk) bestuurder heeft inmiddels aangegeven dat er w el degelijk een
w erknemer in dienst is gew eest bij failliet. De heer Boutens zou w erknemer
zijn gew eest. De curator heeft dit in onderzoek.

1
Toelichting
Inmiddels is gebleken dat de heer Boutens in dienst is gew eest. Zie voor
nadere toelichting hoofdstuk 2.

Boedelsaldo

31-12-2019
5

Boedelsaldo
€ 0,00

20-03-2019
2

€ 0,00

20-06-2019
3

€ 0,00

20-09-2019
4

€ 0,00

29-06-2020
6

€ 2.591,00

23-12-2020
7

Toelichting
De curator heeft een regeling getroffen met de bestuurder van failliet. De
bestuurder betaalt maandelijks een bedrag aan de boedel. De bestuurder
heeft de eerste tw ee termijnen reeds voldaan (zie verder hoofdstuk 7).

€ 5.734,00

18-06-2021
8

Toelichting
De bestuurder heeft in het kader van de getroffen regeling een aantal
betalingen gedaan. De bestuurder heeft tot op heden tw ee keer aangegeven
het maandbedrag niet te kunnen voldoen. De curator heeft in overleg met de
bestuurder een afspraak hierover gemaakt (zie verder hoofdstuk 7).

€ 7.354,00

17-12-2021
9

Verslagperiode
van
27-11-2018

21-12-2018
1

t/m
21-12-2018
van
21-12-2018

20-03-2019
2

t/m
20-3-2019
van
21-3-2019

20-06-2019
3

t/m
20-6-2019
van
21-6-2019
t/m

20-09-2019
4

19-9-2019
van
20-9-2019

31-12-2019
5

t/m
24-12-2019
van
25-12-2019

29-06-2020
6

t/m
28-6-2020
van
29-6-2020

23-12-2020
7

t/m
14-12-2020
van
15-12-2020

18-06-2021
8

t/m
18-6-2021
van
19-6-2021

17-12-2021
9

t/m
17-12-2021
van
18-12-2021

17-06-2022
10

t/m
17-6-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

2

16 uur 14 min

3

18 uur 7 min

4

9 uur 0 min

5

6 uur 42 min

6

5 uur 24 min

7

14 uur 12 min

8

8 uur 48 min

9

13 uur 12 min

10

42 uur 36 min

totaal

134 uur 15 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Mevrouw Boutens-Hoeve is statutair bestuurder. Feitelijk bestuurder blijkt
echter de heer Boutens te zijn.

21-12-2018
1

1.2 Lopende procedures
Nog niet gebleken

21-12-2018
1

Niet van toepassing

20-03-2019
2

1.3 Verzekeringen
Nog niet gebleken

21-12-2018
1

Niet van toepassing

20-03-2019
2

1.4 Huur
Niet van toepassing

21-12-2018
1

1.5 Oorzaak faillissement
De heer Boutens heeft in het verleden activiteiten verricht voor failliet.
Vanw ege persoonlijke omstandigheden zijn deze w erkzaamheden al geruime
tijd gestaakt. De schulden die de failliet heeft konden daardoor niet w orden
afbetaald.

21-12-2018
1

De curator heeft nog geen stukken ontvangen van de bestuurders.
De curator heeft inmiddels stukken ontvangen van de bestuurders.

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement

20-03-2019
2

Personeelsleden
0

21-12-2018
1

Toelichting
Failliet heeft geen w erknemers in dienst

Personeelsleden
0

20-09-2019
4

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
0

21-12-2018
1

Toelichting
Failliet heeft nimmer w erknemers in dienst gehad

Personeelsleden
1

20-06-2019
3

Toelichting
Inmiddels is gebleken dat failliet mogelijk toch een w erknemer (de heer
Boutens) in dienst heeft gehad in het jaar voor datum faillissement. De heer
Boutens heeft namelijk aangegeven dat hij als w erknemer in dienst is gew eest
bij failliet. De curator onderzoekt de achtergrond hiervan.

Personeelsleden
1

31-12-2019
5

Toelichting
De heer Boutens heeft inmiddels kunnen onderbouw en dat hij enkele maanden
in dienst is gew eest van failliet. Het voorgaande blijkt ook uit de
(loon)aanslagen van de Belastingdienst. Het betrof een dienstverband van zes
maanden. Voor datum faillissement is het dienstverband reeds beëindigd.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting
Niet van toepassing

totaal

0

2.4 Werkzaamheden personeel

2.4 Werkzaamheden personeel
Niet van toepassing

21-12-2018
1

De curator zal onderzoeken of de heer Boutens daadw erkelijk als w erknemer
in dienst is gew eest van failliet.

20-06-2019
3

De curator onderzoekt op dit moment nog steeds of de heer Boutens
inderdaad als w erknemer in dienst is gew eest van failliet. De curator heeft
daarover nadere vragen gesteld.

20-09-2019
4

De curator heeft inmiddels voldoende informatie ter zake het dienstverband.
Het onderzoek is afgerond.

31-12-2019
5

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

geen
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing

21-12-2018
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing

21-12-2018
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

geen
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
niet van toepassing

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

21-12-2018
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
niet van toepassing

21-12-2018
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
niet van toepassing

21-12-2018
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Geen
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
niet van toepassing

21-12-2018
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
niet van toepassing

21-12-2018
1

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Failliet bankiert bij ABN Amro. Het saldo op deze rekening w as op datum
faillissement negatief (€ - 6,18).

20-03-2019
2

3.9 Werkzaamheden andere activa
niet van toepassing

21-12-2018
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
De laatste debiteuren zijn enkele maanden voor het faillissement reeds
geïncasseerd. Geen openstaande debiteuren meer.

21-12-2018
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
niet van toepassing

21-12-2018
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 6,18

21-12-2018
1

Toelichting vordering van bank(en)
Failliet staat € 6,18 in debet op de betaalrekening die zij aanhield bij de bank

5.2 Leasecontracten
Niet gebleken

21-12-2018
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Niet gebleken

21-12-2018
1

5.4 Separatistenpositie
Niet gebleken

21-12-2018
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet gebleken

5.6 Retentierechten

21-12-2018
1

5.6 Retentierechten
Niet gebleken

21-12-2018
1

5.7 Reclamerechten
Niet gebleken

21-12-2018
1

5.8 Boedelbijdragen
€ 0,00

21-12-2018
1

Toelichting
(Nog) niet van toepassing

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Niet van toepassing

21-12-2018
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing

21-12-2018
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing

21-12-2018
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing

21-12-2018
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing

21-12-2018
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing

21-12-2018
1

6.6 Opbrengst
€ 0,00

21-12-2018
1

Toelichting
Niet van toepassing

6.7 Boedelbijdrage
€ 0,00

21-12-2018
1

Toelichting
Niet van toepassing

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing

21-12-2018
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft nog geen stukken ontvangen van de bestuurder. De curator
heeft hier daarom nog geen onderzoek naar kunnen doen.

21-12-2018
1

De curator heeft inmiddels stukken ontvangen van de bestuurder. De curator
heeft de stukken inmiddels bekeken en de bestuurder verzocht nadere
informatie en/of stukken te verstrekken. Het onderzoek is nog niet afgerond.

20-03-2019
2

De curator heeft inmiddels aanvullende informatie en stukken ontvangen van
de feitelijk bestuurder. Het onderzoek is nog niet afgerond.

20-06-2019
3

De curator heeft zijn onderzoek inmiddels afgerond.

29-06-2020
6

De curator is tot de conclusie gekomen dat de boekhouding van de stichting
niet op orde is. De boekhouding ontbreekt voor het overgrote deel en uit de
bestudering van de bankafschriften van failliet zijn veel vragen gekomen.
Daarop heeft de (feitelijk) bestuurder van failliet geen heldere antw oorden
kunnen geven.

Om die reden heeft de bestuurder zijn verplichting als (feitelijk) bestuurder
geschonden om een deugdelijke administratie te voeren. De curator heeft de
(feitelijk) bestuurder inmiddels aansprakelijk gehouden voor het boedeltekort.
De curator heeft in verslagperiode 7 het boedeltekort van de bestuurder
gevorderd. De bestuurder heeft aangegeven dat er geen middelen zijn om een
dergelijk bedrag aan de boedel te voldoen. De curator heeft daarop onderzoek
gedaan naar de verhaalsmogelijkheden. Daaruit volgt inderdaad dat de
verhaalsmogelijkheden beperkt zijn. Om die reden heeft de curator met de
bestuurder een regeling getroffen. De bestuurder betaalt in totaal een bedrag
van € 12.000 aan de boedel. De bestuurder betaalt voornoemd bedrag in
termijnen en w el maandelijks en tussen eind november 2020 en medio oktober
2021. De rechter-commissaris heeft haar toestemming verleend voor het
treffen van deze regeling.

23-12-2020
7

De curator en de bestuurder hebben in de vorige verslagperiode een regeling
getroffen w aarbij de bestuurder maandelijks een afdracht doet aan de boedel.
De bestuurder heeft tot op heden tw ee keer aangegeven de betreffende
maand geen of slechts een beperkte betaling te kunnen doen aan de boedel
vanw ege het ontbreken van voldoende inkomsten. De curator heeft de
regeling daarop met een maand verlengd. De curator heeft daarbij uitdrukkelijk
aangegeven dat verdere vertraging niet acceptabel is.

18-06-2021
8

De bestuurder heeft slechts gedeeltelijk gevolg gegeven aan de regeling. De
bestuurder heeft aangegeven de maandelijkse afdrachten niet of niet volledig
te kunnen betalen vanw ege het feit dat hij onvoldoende inkomsten heeft. De
curator overw eegt maatregelen te nemen tegen de bestuurder teneinde de
betaling van het restant af te dw ingen.

17-12-2021
9

In verslagperiode 10 heeft de curator de bestuurder geïnformeerd over de
voorgenomen maatregelen. De bestuurder heeft daarop aangegeven w eer
gevolg te geven aan de regeling. Daarbij geeft de bestuurder aan dat hij de
maandelijkse afdrachten niet volledig kan betalen vanw ege onvoldoende
inkomsten. Desondanks zal de bestuurder maandelijks een bedrag aan de
boedel betalen. De curator heeft de bestuurder verzocht hem periodiek op de
hoogte te houden van de betalingen en de mogelijkheden daartoe.

17-06-2022
10

7.2 Depot jaarrekeningen
De curator heeft nog geen stukken ontvangen van de bestuurder. De curator
heeft hier daarom nog geen onderzoek naar kunnen doen.

21-12-2018
1

De curator heeft inmiddels stukken ontvangen van de bestuurder. De curator
zal nog onderzoeken of de jaarrekeningen zijn gedeponeerd.

20-03-2019
2

Uit het Handelsregister blijkt dat failliet de jaarrekeningen niet heeft
gedeponeerd. Failliet heeft daarmee de w ettelijke deponeringsverplichting
geschonden. De curator onderzoekt ter zake of nadere stappen genomen
zullen w orden.

20-06-2019
3

Onder meer vanw ege het schenden van de deponeringsplicht heeft de curator
de (feitelijk) bestuurder inmiddels aansprakelijk gehouden voor het
boedeltekort.

29-06-2020
6

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Gezien de omvang, niet van toepassing.

21-12-2018
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Gefailleerde is een stichting en heeft dus geen aandelen.

21-12-2018
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

21-12-2018
1

Nog in onderzoek. Dit zal pas kunnen w orden uitgevoerd als de curator
informatie heeft ontvangen.

Toelichting

20-03-2019
2

De curator heeft inmiddels stukken ontvangen van de bestuurder. De curator
heeft de stukken inmiddels bekeken en de bestuurder verzocht nadere
informatie en/of stukken te verstrekken. Het onderzoek is nog niet afgerond.
Pas na afronding van het onderzoek kan de curator beoordelen of er sprake is
van onbehoorlijk bestuur.

Nee

20-06-2019
3

Toelichting
De curator heeft inmiddels de aanvullende informatie en stukken ontvangen.
Het onderzoek is nog niet afgerond. Pas na afronding van het onderzoek kan
de curator beoordelen of er sprake is van onbehoorlijk bestuur.

Ja

29-06-2020
6

Toelichting
De curator heeft zijn onderzoek inmiddels afgerond. De (feitelijk) bestuurder
heeft zijn verplichtingen geschonden (zie 7.1 en 7.2) en daarmee staat vast
dat sprake is van onbehoorlijk bestuur. De curator heeft de (feitelijk)
bestuurder inmiddels aansprakelijk gehouden voor het boedeltekort.
De curator onderzoekt ter zake of er verhaalsmogelijkheden zijn.

Ja
Toelichting
Zie hoofdstuk 7.1 en 7.2.

7.6 Paulianeus handelen

23-12-2020
7

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting

21-12-2018
1

De curator heeft nog geen stukken ontvangen van de bestuurder. De curator
heeft hier daarom nog geen onderzoek naar kunnen doen.

Toelichting

20-03-2019
2

De curator heeft inmiddels stukken ontvangen van de bestuurder. De curator
heeft de stukken inmiddels bekeken en de bestuurder verzocht nadere
informatie en/of stukken te verstrekken. Het onderzoek is nog niet afgerond.
Pas na afronding van het onderzoek kan de curator beoordelen of er sprake is
van paulianeus handelen.

Toelichting

20-06-2019
3

De curator heeft inmiddels de aanvullende informatie en stukken ontvangen.
Het onderzoek is nog niet afgerond. Pas na afronding van het onderzoek kan
de curator beoordelen of er sprake is van onbehoorlijk bestuur.

Nee

29-06-2020
6

Toelichting
Uit het onderzoek van de curator is niet gebleken dat sprake is gew eest van
paulianeus handelen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator heeft inmiddels stukken ontvangen van de bestuurder. De curator
heeft de stukken inmiddels bekeken en de bestuurder verzocht nadere
informatie en/of stukken te verstrekken. Het onderzoek is nog niet afgerond.

20-03-2019
2

De curator heeft inmiddels de aanvullende informatie en stukken ontvangen.
Het onderzoek is nog niet afgerond.

20-06-2019
3

De curator heeft inmiddels alle ontvangen stukken en informatie kunnen
bekijken. Daaruit blijkt dat er een groot aantal privébetalingen vanaf de
bankrekening van failliet zijn verricht. De curator heeft om nadere toelichting
gevraagd. Die toelichting heeft de curator vooralsnog niet of onvoldoende
verkregen. De curator stelt zich dan ook op het standpunt dat de betalingen
die zien op de privésfeer terugbetaald dienen te w orden. De curator heeft de
terugbetaling van de verrichte betalingen gevorderd. De curator is in overleg
voor w at betreft de betalingscondities.

31-12-2019
5

Hoew el de curator nog steeds van mening is dat de privébetalingen vanaf de
bankrekening van failliet terug betaald moeten w orden, richt de curator zich nu
op betaling van het boedeltekort.

29-06-2020
6

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator zal de ontvangen stukken bestuderen en het onderzoek
voortzetten.

20-03-2019
2

Het onderzoek van de curator is afgerond. De curator heeft de bestuurder
aansprakelijk gehouden voor het boedeltekort en zal onderzoeken of de
bestuurder verhaal biedt.

29-06-2020
6

De curator zal in de gaten houden of de bestuurder zich aan de getroffen
regeling houdt.

23-12-2020
7

De curator zal blijven monitoren of de bestuurder zich aan de (aanvullende)
betaalafspraken houdt.

17-12-2021
9

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00

21-12-2018
1

Toelichting
Ten tijde van het eerste verslag zijn er geen boedelvorderingen ingediend. Het
salaris van de curator is een boedelvordering. De hoogte hiervan staat nog
niet vast.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 13.031,32

21-12-2018
1

Toelichting
Ten tijde van het eerste verslag heeft de Belastingdienst 17 vorderingen
ingediend.

€ 14.046,32
Toelichting
De Belastingdienst heeft tot op heden 18 vorderingen ingediend.

8.3 Pref. vord. UWV

20-03-2019
2

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

21-12-2018
1

Toelichting
Ten tijde van het eerste verslag heeft het UW V geen vordering ingediend.

€ 0,00

20-03-2019
2

Toelichting
Tot op heden heeft het UW V geen vordering ingediend.

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

21-12-2018
1

Toelichting
De aanvragers van het faillissement zullen hun vordering nog indienen.

€ 0,00

20-03-2019
2

Toelichting
De aanvragers van het faillissement hebben hun preferente vordering (kosten
aanvraag faillissement) nog niet ingediend. De curator zal hen verzoeken dit
alsnog te doen.

Toelichting

31-12-2019
5

De aanvragers van het faillissement hebben hun preferente vordering niet
ingediend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
0

21-12-2018
1

3

20-03-2019
2

Toelichting
Tot op heden zijn er drie concurrente vorderingen ingediend.

4
Toelichting
Tot op heden zijn er vier concurrente vorderingen ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

20-06-2019
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 0,00

21-12-2018
1

Toelichting
Ten tijde van het eerste verslag zijn er geen concurrente vorderingen
ingediend. De aanvragers van het faillissement zullen hun vordering nog
indienen.

€ 33.486,13

20-03-2019
2

Toelichting
Ten tijde van het tw eede verslag zijn er drie concurrente vorderingen
ingediend. Het betreft de aanvragers van het faillissement (2) en het Centraal
Justitieel Incassobureau (CJIB).

€ 33.606,33

20-06-2019
3

Toelichting
Ten tijde van het derde verslag zijn er vier concurrente vorderingen ingediend.
Ook de Gemeente Breda heeft een vordering ingediend.

€ 33.606,33

20-09-2019
4

Toelichting
Ten tijde van het vierde verslag zijn er vier concurrente vorderingen ingediend.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend

21-12-2018
1

Gezien de huidige stand van zaken verw acht de curator het faillissement op
termijn op te heffen.

20-03-2019
2

Ondanks het feit dat inmiddels een regeling is getroffen en er dus maandelijks
gelden in de boedel zullen vloeien, verw acht de curator het faillissement op
termijn, en na afloop van de regeling, op te heffen.

23-12-2020
7

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Er is vooralsnog niets gebleken van procedures w aarbij failliet partij is.

21-12-2018
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing

21-12-2018
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing

21-12-2018
1

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator zal de bestuurder nogmaals verzoeken de verzochte gegevens en
documenten aan te leveren.

21-12-2018
1

De curator heeft de bestuurder verzocht nadere informatie en stukken aan te
dragen om het onderzoek voort te kunnen zetten. De curator zet zijn
onderzoek dus voort.

20-03-2019
2

De curator heeft inmiddels nadere informatie en stukken ontvangen. Mogelijk
verzoekt de curator nogmaals om aanvullende informatie en stukken. Het
onderzoek van de curator is nog niet afgerond.

20-06-2019
3

De curator heeft nogmaals om aanvullende informatie gevraagd. Het
onderzoek van de curator is nog niet afgerond.

20-09-2019
4

De curator zal de vordering van de boedel op de bestuurder(s) van failliet
incasseren.

31-12-2019
5

De curator zal de vordering van de boedel op de bestuurders vanw ege het
onbehoorlijke bestuur (zie H7) trachten te incasseren.

29-06-2020
6

De curator zal de nakoming van de getroffen regeling in de gaten blijven
houden. Alle andere w erkzaamheden zijn inmiddels afgerond.

23-12-2020
7

De curator blijft de nakoming van de getroffen regeling in de gaten houden.

18-06-2021
8

De curator zal bij de bestuurder nogmaals aandringen op de betaling van het
restant van de regeling. De curator blijft in de gaten houden of de bestuurder
zich aan zijn verplichtingen houdt.

17-12-2021
9

De bestuurder heeft aangegeven de betaling van het restant van de regeling
in termijnen te gaan voldoen. De curator zal blijven monitoren of de
bestuurder zich daaraan houdt.

17-06-2022
10

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend

21-12-2018
1

De curator verw acht eind 2021 het faillissement af te kunnen w ikkelen.

23-12-2020
7

De curator verw acht het faillissement in 2022 te kunnen afw ikkelen. Een en
ander is afhankelijk van de bestuurder en de nakoming van zijn verplichtingen.

17-12-2021
9

10.3 Indiening volgend verslag
18-12-2022

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

17-06-2022
10

