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Algemene gegevens
Naam onderneming
Jeugdzorg de Vlinders B.V.

07-09-2021
1

Gegevens onderneming
de besloten vennootschap Jeugdzorg De Vlinders B.V., h.o.d.n. Jeugdzorg De
Vlinders B.V., Gezinshuis De Vlinders t.h.o.d.n Gezinshuis.com, Vestigingsadres:
Lekstraat 6, 4388 SP Oost-Souburg,
alsmede h.o.d.n. Jeugdzorg De Vlinders B.V , Gezinshuis De Vlinders, Jeugdzorg
De Vlinders en Het Vlindernest, vestigings-adres: Koudekerksew eg 173, 4335
SN Middelburg, KvK nummer 77750969
bestuurder; Aysha B.V. kvk 77745876
directeur: M.A.M. de Kraker
volgens akte van oprichting van 30-3-2020 tevens mw . A.Th. Harskamp
Bij gelegenheid van de oprichting is de door de heer M.A.M. de Kraker en mw .
A.Th. Harskamp gedreven onderneming in de vennootschap onder firma
Gezinshuis De Vlinders V.O.F., ingeschreven in het handelsregister onder
nummer 65404432, ingebracht in de besloten vennootschap Jeugdzorg De
Vlinders B.V..

Activiteiten onderneming

07-09-2021
1

Activiteiten onderneming
volgens de akte van oprichting van 30-3-2020:
De vennootschap heeft ten doel:
a. het begeleiden en opvangen van jongeren met jeugdzorgproblematiek.
b. het aanbieden van zorg, verblijf, w elzijn en/of activiteiten aan jongeren en
jongvolw assenen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperkingen;
c. het oprichten en verw erven van, het deelnemen in, het samenw erken met,
het besturen van, alsmede het (doen) financieren van andere ondernemingen,
in w elke rechtsvorm ook; d. het verstrekken en aangaan van geldleningen, het
beheren van en het beschikken over registergoederen en het stellen van
zekerheden, ook voor schulden van anderen;
e. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de
ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

07-09-2021
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2019

€ 1.693.346,00

Winst en verlies
€ 453.523,00

Balanstotaal
€ 1.067.976,00

Toelichting financiële gegevens
er zijn geen financiële gegevens bekend . Er is voor zover bekend geen
jaarrekening opgemaakt.

07-09-2021
1

Het betreft cijfers over het jaar 2019 van Gezinshuis De Vlinders t.h.o.d.n.
Gezinshuis.com, dat w as de onderneming die w erd gedreven in Gezinshuis de
Vlinders VOF.
De onderneming van deze vennootschap onder firma is bij de akte van
oprichting van de gefailleerde vennootschap Jeugdzorg de Vlinders BV
ingebracht, met uitsluiting van de onroerende goederen, een deel van een
spaarrekening en een aantal vorderingen, zoals vermeld in de overeenkomst
tot storting opgenomen in de akte van inbreng van 30 maart 2020. De
onderneming w erd geacht van 1-1-2019 voor rekening van de gefailleerde
vennootschap te zijn gedreven.

07-12-2021
2

Cijfers over de jaren 2020 en 2021 zijn niet beschikbaar.

Gemiddeld aantal personeelsleden
Toelichting
t.t.v. het faillissement nul
in het jaar daarvoor zeven.

Boedelsaldo

Verslagperiode

07-09-2021
1

Verslagperiode
van
10-8-2021

07-09-2021
1

t/m
6-5-2021
van
8-12-2021

07-03-2022
3

t/m
6-3-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

9 uur 5 min

2

10 uur 45 min

3

5 uur 35 min

4

3 uur 35 min

5

3 uur 20 min

totaal

32 uur 20 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
bestuurder; Aysha B.V. kvk 77745876
directeur: M.A.M. de Kraker
volgens akte van oprichting van 30-3-2020 tevens mw . A.Th. Harskamp
Uit informatie van de personeelsleden, die het faillissement hebben
aangevraagd, zijn gegevens van de boekhouder en de bestuurders verkregen.
(Zelf hebben de bestuurders geen contact opgenomen met de curator. Er
w aren ook geen contactgegevens van de bestuurders bij de curator bekend,
zodat het voor de curator niet mogelijk w as met hen in contact te treden.)
Er is door de curator een contact verzoek gedaan aan mw . A.Th. Harskamp via
een verstrekt e-mailadres. Daarop heeft bestuurder M.A.M. de Kraker
telefonisch contact opgenomen met de curator. Hij verblijft in het buitenland en
heeft toegezegd de nodige informatie te verstrekken. Op een gedetailleerd email verzoek van 17 augustus 2021 en een herinnering op 31 augustus 2021,
is tot op heden geen reactie ingekomen.
De boekhouder is aangeschreven met het verzoek om informatie te
verstrekken. Enige informatie met betrekking tot de oprichting van de
gefailleerde vennootschap en loonaangifte gegevens zijn ontvangen.
Vooralsnog ontbreken er een administratie, jaarstukken en andere gegevens
van de onderneming.

07-09-2021
1

Uiteindelijk is van de boekhouder informatie ontvangen. Echter stel ik vast, dat
dit administratieve gegevens zijn van de vennootschap onder firma Gezinshuis
de
Vlinders vof..
De onderneming van deze vennootschap onder firma is bij de akte van
oprichting van de
gefailleerde vennootschap Jeugdzorg de Vlinders BV ingebracht, met uitsluiting
van de
onroerende goederen, een deel van een spaarrekening en een aantal
vorderingen, zoals vermeld in de overeenkomst tot storting opgenomen in de
akte van inbreng van 30 maart 2020.
Er is een beginbalans overgelegd, die mijns inziens niet aansluit bij de akte
van inbreng.
Behoudens gegevens van de Bankmutaties heb ik geen informatie ontvangen
over het boekjaar 2020 en het boekjaar 2021 van de gefailleerde
vennootschap.

07-12-2021
2

Van de bestuurder de Kraker zijn enige gegevens ontvangen, maar betreffen
een aantal facturen en contracten. Ook van hem heb ik geen informatie
ontvangen over het boekjaar 2020 en het boekjaar 2021 van de gefailleerde
vennootschap.
Zow el aan de bestuurder als aan de boekhouder is om die ontbrekende
informatie gevraagd.

1.2 Lopende procedures
niet bekend

07-09-2021
1

1.3 Verzekeringen
niet bekend

07-09-2021
1

1.4 Huur
niet bekend

07-09-2021
1

1.5 Oorzaak faillissement
nog niet bekend

07-09-2021
1

nog niet geheel duidelijk, w ordt nader onderzocht.

07-12-2021
2

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
07-09-2021
1

Toelichting
Behoudens de gegevens van de boekhouder met betrekking tot de
loonaangiften en de gegevens in het faillissementsverzoekschrift, zijn er geen
gegevens bekend over de personeelsleden.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
7

07-09-2021
1

Toelichting
volgens de loonaangifte gegevens van de boekhouder:
zeven personeelsleden.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

1-12-2020

2

vaststellingsovereenkomst

1-2-2021

1

vaststellingsovereenkomst

4

onbekend

totaal

7

2.4 Werkzaamheden personeel
Het faillissement is aangevraagd door de FNV namens drie personeelsleden,
die claimen loon van de vennootschap tegoed te hebben.
Deze drie personeelsleden zijn afgevloeid door middel van een
vaststellingsovereenkomst.
Het UW V meldt mij dat 15 februari 1021 door hen blijvende betalingsonmacht
is vastgesteld van de gefailleerde vennootschap. De loongarantieregeling is
toegepast voor alle w erknemers die toen daar w erkzaam w aren en w erkzaam
w aren gew eest.
Deze personeelsleden zijn uitgenodigd hun vordering ter verificatie in te
dienen. Dit is nog niet gebeurd.
Er zijn geen bijzondere w erkzaamheden met betrekking tot het personeel door
de curator te verrichten

07-09-2021
1

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
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

onbekend w egens het ontbreken van een
administratie
totaal

Toelichting debiteuren
Er zouden vorderingen zijn op de inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland en
Stichting Intervence.
Door de advocaat van de gefailleerde zijn sommatiebrieven verzonden. Door
ontbrekende administratie heeft de advocaat geen vervolg op de sommaties
kunnen geven.
Om dezelfde reden kan ook de curator geen vervolgstappen nemen. Er kan
zelfs niet w orden beoordeeld of de vorderingen (deels) correct zijn...

4.2 Werkzaamheden debiteuren

07-12-2021
2

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

07-09-2021
1

Uit gegevens van de boekhouder is naar voren gekomen dat de Rabobank
huisbankier van de gefailleerde vennootschap w as. Er is contact opgenomen
met de Rabobank en daaruit is naar voren gekomen dat er thans geen
schuldpositie is. Het dossier w as in behandeling van bijzonder beheer.
Gevraagd is of bijzonder beheer nadere informatie kan verstrekken.

Toelichting vordering van bank(en)

07-12-2021
2

Er is geen informatie ontvangen.

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
Er zal nogmaals contact w orden opgenomen met de bank.

07-12-2021
2

Nog geen bericht.

07-03-2022
3

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

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Vooralsnog is er geen administratie. De jaarrekening over het jaar 2020 is niet
opgemaakt. Voorlopig kan w orden vastgesteld dat er niet is voldaan aan de
boekhoudplicht.

07-09-2021
1

Er zijn door de boekhouder gegevens verstrekt over de vof de Vlinders,
w aarvan de onderneming bij de oprichting van de gefailleerde vennootschap is
ingebracht en vanaf 1-1-2019 w erd geacht voor rekening van de gefailleerde
vennootschap te zijn gedreven.
Ontvangen zijn akten en statuten ed., alsmede de jaarrekening van 2018 en
de concept jaarrekening 2019 en kolommenbalansen.
De boekhouder meldt: De inbreng van de v.o.f. in de B.V. is gebaseerd op de
balans per 31-10-2019. Deze sluit aan bij de akte van inbreng en de
inbrengbeschrijvingen.
Verder heb ik intern nagevraagd of er nog gegevens te verstrekken zijn over
boekjaar 2020 en 2021. Dat is helaas niet het geval.
Zoals eerder aangegeven zijn w ij onze w erkzaamheden voor deze klant zoveel
mogelijk gestaakt door het niet betalen van onze nota’s. Tevens w as de
aanlevering van stukken voor de boekhouding niet zoals w ij dat van onze
klanten verw achten.

07-03-2022
3

Ook van de bestuurder zijn geen gegevens over het boekjaar 2022 en 2021
ontvangen.

Er kan w orden vastgesteld dat er niet is voldaan aan de boekhoudplicht.
Een aansprakelijkstelling van de bestuurder w ordt voorbereid.
Er is overleg met de bestuurder.

07-06-2022
4

Er is door de bestuurder nadere informatie aangeleverd. Er is overleg met de
bestuurder.

06-09-2022
5

7.2 Depot jaarrekeningen
Voor zover kan w orden nagegaan is de jaarrekening 2019 van Vof de Vlinders
niet vastgesteld en niet gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.
Hetzelfde geldt voor de jaarrekening van 2020.

07-03-2022
3

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
7.4 Stortingsverplichting aandelen
Uit de akte van inbreng van 30 maart 2020 zou blijken dat de aandelen zijn
volgestort. (Ik ben slechts in het bezit van een ontw erp akte) Vooralsnog lijkt
het erop dat aan de stortingsverplichting van de aandelen is voldaan.

07-09-2021
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

07-09-2021
1

in onderzoek

Ja

07-03-2022
3

Toelichting
Er is sprake van het niet voldoen aan de boekhoudverplichting ex artikel 2:10
BW jc 3:15i BW .
Dit levert aansprakelijkheid op ex art.2:248 BW .
Een aansprakelijkstelling van de bestuurder w ordt voorbereid.

Ja

07-06-2022
4

Toelichting
Er is overleg met de bestuurder.

Toelichting
Er is nog steeds overleg met de bestuurder.

7.6 Paulianeus handelen

06-09-2022
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7.6 Paulianeus handelen
Toelichting

07-09-2021
1

in onderzoek

Toelichting

07-03-2022
3

Er zijn bankmutaties bekend van het laatste jaar voor faillissement.
Daaruit zijn betalingen gebleken die nader w orden onderzocht en eventueel
met een beroep op de pauliana zouden kunnen w orden vernietigd.
In een volgend verslag is daarover meer bekend.

In onderzoek

07-06-2022
4

Toelichting
Er is overleg met de bestuurder.

Toelichting

06-09-2022
5

Er is overleg met de bestuurder.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting

07-09-2021
1

Vooralsnog zijn er geen boedelvorderingen.

€ 485,82
Toelichting
Er is een factuur voor w erkzaamheden van de boekhouder in het kader van
het verstrekken van boekhoudkundige informatie aan de curator.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

07-03-2022
3

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 200.765,00

07-09-2021
1

Toelichting
De belastingdienst heeft loonheffingen vanaf maart 2020 tot en met juni 2021
ter verificatie ingediend. De ambtshalve aanslagen vanaf februari 2021 tot en
met juni 2021 zullen naar verw achting w orden gecorrigeerd tot nul, in verband
met het feit dat er geen personeel meer in dienst w as. (Samen een bedrag van
€ 138.340)

€ 62.425,00

07-12-2021
2

Toelichting
Er is een correctie doorgevoerd door de belastingdienst.

€ 62.425,00

07-03-2022
3

Toelichting
er is geen w ijziging ten opzichte van het vorige verslag.

€ 62.425,00
Toelichting
er is geen w ijziging ten opzichte van het vorige verslag.

8.3 Pref. vord. UWV

06-09-2022
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8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

07-09-2021
1

het UW V heeft de garantieregeling toegepast (voorafgaand aan het
faillissement) en zal naar verw achting een vordering indienen.

€ 25.543,24

07-12-2021
2

Toelichting
861126117L01, Loonvordering ex art. 66 lid 1 W W (preferent ex art. 3:288 sub
e BW ) ter hoogte van €21206,40
861126117L01, Premie w g-deel SV ex art. 66 lid 3 W W (van gelijke rangorde
als de Belastingdienst) ter hoogte van €4336,84

€ 25.543,24

07-03-2022
3

Toelichting
er is geen w ijziging ten opzichte van het vorige verslag.

€ 25.543,24

06-09-2022
5

Toelichting
er is geen w ijziging ten opzichte van het vorige verslag.

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
De aanvraagkosten van het faillissement zijn preferent, doch nog niet ter
verificatie ingediend.
Eventueel aanvullende loonvorderingen van aanvragende personeelsleden
kunnen preferent zijn. Deze vorderingen zijn vooralsnog niet ter verificatie
ingediend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

07-09-2021
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
Toelichting

07-09-2021
1

W egens het ontbreken van administratie, is onbekend w elke concurrente
crediteuren er zijn. Een aantal van hen zal zich naar verw achting spontaan
aanmelden ter verificatie.

8

07-12-2021
2

Toelichting
Er zijn 11 concurrente schuldvorderingen bekend gew orden, w aarvan er 8 zijn
aangemeld ter verificatie. (spontane aanmelding)

12

07-06-2022
4

Toelichting
Er zijn 12 concurrente schuldvorderingen bekend gew orden, w aarvan er 11
zijn aangemeld ter verificatie. (spontane aanmelding)

15

06-09-2022
5

Toelichting
Er zijn 15 concurrente schuldvorderingen bekend gew orden, w aarvan er 14
zijn aangemeld ter verificatie.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 134.690,00

07-12-2021
2

€ 134.617,14

07-03-2022
3

Toelichting
er is een kleine mutatie.

€ 135.613,93

07-06-2022
4

€ 135.552,46

06-09-2022
5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
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
Getracht w ordt nader in contact te treden met de bestuurders om relevante
informatie van hen te verkrijgen. Tevens w ordt aan de boekhouder nog nadere
informatie gevraagd.

07-09-2021
1

Het verzamelen van informatie w ordt voortgezet.

07-12-2021
2

De informatie mbt. de gegevens van de boekhouding , voorzover aangeleverd
w ordt verder onderzocht.
Een aansprakelijkstelling ex art 2:248 BW is in voorbereiding.

07-03-2022
3

Mogelijk paulianeuze trasacties w orden nader onderzocht.
Over de boekhouding, de aansprakelijkheid en mogelijke pauliana is er overleg
met de bestuurder.

07-06-2022
4

Over de boekhouding, de aansprakelijkheid en mogelijke pauliana is er
overleg met de bestuurder.

06-09-2022
5

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
nog niet bekend.

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig

07-03-2022
3

Bijlagen
Bijlagen

