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Algemene gegevens
Naam onderneming
Laparade BV

27-03-2019
1

Gegevens onderneming
E. Dorsstraat 35
5971 VE Grubbenvorst

27-03-2019
1

Activiteiten onderneming
De exploitatie van een hotel.

27-03-2019
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2017

€ 616.233,05

€ 15.605,67

€ 53.572,61

2016

€ 514.818,70

€ 3.523,59

€ 51.034,26

Toelichting financiële gegevens
De hiervoor genoemde cijfers zijn afgeleid uit de jaarrekening van 2017. Over
het jaar 2018 is geen jaarrekening opgesteld.

Gemiddeld aantal personeelsleden

27-03-2019
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
0

27-03-2019
1

Toelichting
De bedrijfsactiviteiten zijn per 15 juni 2018 gestaakt. Ten tijde van de
faillietverklaring w aren er geen w erknemers meer in dienst.

Boedelsaldo
€ 168,35

27-03-2019
1

€ 2.838,35

24-06-2019
2

€ 2.838,35

17-09-2019
3

€ 313,95

16-03-2020
4

€ 313,95

14-09-2020
5

€ 313,95

06-09-2021
7

Verslagperiode

Verslagperiode
van
5-3-2019

27-03-2019
1

t/m
26-3-2019
van
27-3-2019

24-06-2019
2

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

17-09-2019
3

t/m
16-9-2019
van
17-9-2019

16-03-2020
4

t/m
13-3-2020
van
14-3-2020

14-09-2020
5

t/m
11-9-2020
van
12-9-2020

12-03-2021
6

t/m
11-3-2021
van
12-3-2021
t/m
3-9-2021

Bestede uren

06-09-2021
7

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

6 uur 24 min

2

20 uur 30 min

3

19 uur 54 min

4

8 uur 42 min

5

15 uur 54 min

6

46 uur 36 min

7

13 uur 0 min

totaal

131 uur 0 min

Toelichting bestede uren
Voor een toelichting op de verrichte w erkzaamheden w ordt verw ezen naar de
respectievelijke onderdelen van dit verslag.

27-03-2019
1

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Verslag 1: bestuurders zijn mevrouw K.J.M. Stöver en de heer L.F.M. van
Leeuw en.

27-03-2019
1

Verslag 2: afgehandeld.

24-06-2019
2

1.2 Lopende procedures
Verslag 1: n.v.t.

27-03-2019
1

1.3 Verzekeringen
Verslag 1: n.v.t.; alle verzekeringen zijn reeds beëindigd.

27-03-2019
1

1.4 Huur
Verslag 1: n.v.t.; de huurovereenkomst voor het pand is reeds beëindigd.

27-03-2019
1

1.5 Oorzaak faillissement
Verslag 1: naar opgave van mevrouw Stöver:
Voorheen w as mevrouw Stöver w erknemer bij Hotel Puur te Venlo. In 2015
kreeg ze de mogelijkheid aangeboden om de exploitatie van het hotel over te
nemen. De opstart en ook de jaren daarna verliepen goed. In 2018 kon de
huurovereenkomst voor het pand verlengd w orden. De nieuw e
huurovereenkomst zou vijf jaar duren en de huurprijs ging aanzienlijk omhoog.
Vanw ege dat laatste bestond het vooruitzicht voor Laparade BV dat zij niet
langer w instgevend zou kunnen draaien en is besloten met de exploitatie te
stoppen. De liquidatie van het bedrijf w erd in gang gezet. Onderdeel daarvan
w as ook het betalen van de laatste facturen, die later fors hoger bleken te zijn
dan in eerste instantie verw acht. Mevrouw Stöver heeft vanuit privé-middelen
getracht de laatste schulden af te betalen, maar heeft daar thans ook de
middelen niet meer voor. Samen met de gemeente is onderzocht w elke
mogelijkheden er nog w aren om tot afw ikkeling van de schulden te komen. De
eigen aanvraag van het faillissement is het resultaat daarvan.

27-03-2019
1

Verslag 2: afgehandeld.

24-06-2019
2

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

27-03-2019
1

Toelichting
Verslag 1: ten tijde van de faillietverklaring w aren er geen w erknemers meer in
dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Toelichting
Verslag 1: het is de curator niet bekend hoeveel w erknemers er in het jaar
voorafgaand aan de faillietverklaring in dienst w aren.

27-03-2019
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting
N.v.t.

totaal

0

2.4 Werkzaamheden personeel
Verslag 1: telefonisch contact met het UW V.

27-03-2019
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

N.v.t.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Verslag 1: de failliete vennootschap had geen onroerend goed in eigendom.

27-03-2019
1

Verslag 2: afgehandeld.

24-06-2019
2

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Verslag 1: bespreking met mevrouw Stöver.

27-03-2019
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

N.v.t.
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
Verslag 1: de bedrijfsmiddelen die eigendom w aren van de failliete
vennootschap zijn bij het staken van de onderneming verkocht aan de nieuw e
exploitant van het hotel. Ten tijde van de faillietverklaring w aren er derhalve
geen bedrijfsmiddelen meer aanw ezig.

27-03-2019
1

Verslag 2: afgehandeld.

24-06-2019
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Verslag 1: n.v.t.

27-03-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Verslag 1: bespreking met mevrouw Stöver.

27-03-2019
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

N.v.t.
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Verslag 1: ten tijde van de faillietverklaring w as er geen voorraad meer
aanw ezig. De curator gaat ervan uit dat de voorraad, voor zover die er w as, bij
het staken van de onderneming is verkocht aan de nieuw e exploitant.
Hetzelfde geldt voor onderhanden w erk (hotelboekingen).

27-03-2019
1

Verslag 2: afgehandeld.

24-06-2019
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Verslag 1: bespreking met mevrouw Stöver.

27-03-2019
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Teruggave omzetbelasting
Banksaldo
totaal

Boedelbijdrage

€ 2.670,00
€ 168,35
€ 2.838,35

€ 0,00

Toelichting andere activa
Verslag 1: ten tijde van de faillietverklaring stond er een creditsaldo op de
bankrekening van de failliete vennootschap bij ING Bank NV. Dit saldo is
overgemaakt naar de faillissementsrekening.

27-03-2019
1

Verslag 2: tijdens deze verslagperiode w erd door de boedel een teruggave
omzetbelasting ontvangen van de belastingdienst.

24-06-2019
2

Verslag 3: tijdens deze verslagperiode w erden er geen andere activa
aangetroffen.

17-09-2019
3

Verslag 4: ongew ijzigd.

16-03-2020
4

Verslag 5: ongew ijzigd.

14-09-2020
5

3.9 Werkzaamheden andere activa
Verslag 1: correspondentie met ING Bank NV en controle ontvangst banksaldo.

27-03-2019
1

Verslag 2: ontvangst teruggaafbeschikking van de belastingdienst en controle
ontvangst betaling.

24-06-2019
2

Verslag 5: ontvangst e-mailbericht van een makelaarskantoor (aanbod
diensten).

14-09-2020
5

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

N.v.t.
totaal

Toelichting debiteuren
Verslag 1: ten tijde van de faillietverklaring w aren er geen openstaande
debiteuren meer.

27-03-2019
1

Verslag 2: afgehandeld.

24-06-2019
2

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Verslag 1: bespreking met mevrouw Stöver.

27-03-2019
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,00

27-03-2019
1

Toelichting vordering van bank(en)
Verslag 1: voor zover bekend zijn er geen vorderingen van banken in dezen.
De bankrekening die door de failliete vennootschap w erd aangehouden bij ING
Bank NV vertoonde per datum faillissement een gering creditsaldo. Dat saldo
w erd doorbetaald naar de faillissementsrekening. Zie "Toelichting overige
activa".

Toelichting vordering van bank(en)
Verslag 2: afgehandeld.

24-06-2019
2

5.2 Leasecontracten
Verslag 1: n.v.t.

27-03-2019
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Verslag 1: n.v.t.

27-03-2019
1

5.4 Separatistenpositie
Verslag 1: n.v.t.

27-03-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Verslag 1: er hebben zich bij de curator geen crediteuren gemeld met een claim
op eigendomsvoorbehoud.

27-03-2019
1

Verslag 2: ongew ijzigd; de curator beschouw t dit punt als afgehandeld.

24-06-2019
2

5.6 Retentierechten
Verslag 1: er hebben zich bij de curator geen crediteuren gemeld met een claim
op retentierecht.

27-03-2019
1

Verslag 2: ongew ijzigd; de curator beschouw t dit punt als afgehandeld.

24-06-2019
2

5.7 Reclamerechten
Verslag 1: er hebben zich bij de curator geen crediteuren gemeld met een claim
op recht van reclame.

27-03-2019
1

Verslag 2: ongew ijzigd; de curator beschouw t dit punt als afgehandeld.

24-06-2019
2

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Verslag 1: n.v.t.

27-03-2019
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Verslag 1: zie "W erkzaamheden andere activa" en bespreking met mevrouw
Stöver.

27-03-2019
1

Verslag 4: ontvangst jaaroverzicht van ING Bank NV.

16-03-2020
4

Verslag 5: ontvangst brieven van de huisbankier.

14-09-2020
5

Verslag 6: ontvangst jaaroverzicht van de huisbankier.

12-03-2021
6

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Verslag 1: n.v.t.

27-03-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
Verslag 1: n.v.t.

27-03-2019
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Verslag 1: bespreking met mevrouw Stöver.

27-03-2019
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Verslag 1: n.v.t.

27-03-2019
1

6.5 Verantwoording
Verslag 1: n.v.t.

27-03-2019
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Verslag 1: n.v.t.

27-03-2019
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Verslag 1: n.v.t.

27-03-2019
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Verslag 1: bespreking met mevrouw Stöver.

27-03-2019
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Verslag 1: de curator heeft de meest recente analoge administratie inmiddels
ontvangen. De digitale administratie is opgevraagd bij het administratiekantoor
van de failliete vennootschap, maar nog niet ontvangen.

27-03-2019
1

Verslag 2: ook de digitale administratie is inmiddels ontvangen. De curator is
gestart met het boekenonderzoek. Medio mei 2019 heeft er een bespreking
plaatsgevonden met mevrouw Stöver w aarbij de eerste constateringen van de
curator w erden besproken. Het onderzoek is nog gaande.

24-06-2019
2

Verslag 3: de curator heeft geconstateerd dat de administratie niet volledig
w as bijgew erkt tot datum faillissement. Hierover heeft contact plaatsgevonden
met mevrouw Stöver en het administratiekantoor van de failliete
vennootschap. Het boekenonderzoek is nog gaande. Zie ook "Toelichting
rechtmatigheid".

17-09-2019
3

Verslag 4: de curator ontving onlangs de bevestiging dat de administratie van
de failliete vennootschap alsnog is bijgew erkt tot datum faillissement. De
administratieve bescheiden die hierbij w erden overgelegd, zullen tijdens de
komende verslagperiode inhoudelijk w orden bestudeerd.

16-03-2020
4

Verslag 5: de curator heeft de ontvangen administratie nog in onderzoek.

14-09-2020
5

Verslag 6: naar aanleiding van zijn boekenonderzoek heeft de curator enkele
vragen gesteld aan de bestuurders. Het overleg dienaangaande loopt.

12-03-2021
6

Verslag 7: het boekenonderzoek is afgerond. Aan de boekhoudplicht w erd
voldaan. Zie toelichting bij 7.7.

06-09-2021
7

7.2 Depot jaarrekeningen
Verslag 1: de jaarrekening 2016 is enkele maanden te laat gedeponeerd. De
jaarrekeningen van 2015 en 2017 zijn w el tijdig gedeponeerd.

27-03-2019
1

Verslag 2: zie verslag 1.

24-06-2019
2

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Verslag 1: n.v.t.

7.4 Stortingsverplichting aandelen

27-03-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Verslag 1: of aan de volstortingsverplichting van de aandelen is voldaan zal
w orden onderzocht bij het boekenonderzoek.

27-03-2019
1

Verslag 2: in onderzoek.

24-06-2019
2

Verslag 6: aan de stortingsverplichting van de aandelen is voldaan.
Afgehandeld.

12-03-2021
6

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Verslag 1: ook dit punt maakt deel uit van het nog te verrichten
boekenonderzoek, w aaronder onderzoek rechtmatigheid.

Toelichting
Verslag 2: in onderzoek.

Toelichting
Verslag 6: zie punt 7.1.
Ja

27-03-2019
1

24-06-2019
2

12-03-2021
6

06-09-2021
7

Toelichting
Verslag 7: zie toelichting bij 7.7.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Verslag 1: ook dit punt maakt deel uit van het nog te verrichten
boekenonderzoek, w aaronder onderzoek rechtmatigheid.

Toelichting
Verslag 2: in onderzoek.
In onderzoek

27-03-2019
1

24-06-2019
2

12-03-2021
6

Toelichting
Verslag 6: zie punt 7.1.
Nee
Toelichting
Verslag 7: het onderzoek is afgerond. Zie toelichting bij 7.7.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

06-09-2021
7

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Verslag 1: zie "Boekhoudplicht".

27-03-2019
1

Verslag 2: zie "Boekhoudplicht".

24-06-2019
2

Verslag 3: uit de tot nu toe aangeleverde administratie is gebleken van het
bestaan van een rekening-courantvordering op de bestuurders. De curator
heeft nadere informatie opgevraagd en de bestuurders verzocht om alvast tot
betaling van het openstaande bedrag aan de boedel over te gaan.

17-09-2019
3

Verslag 4: in opdracht van de bestuurders is de administratie van de failliete
vennootschap bijgew erkt. De curator zal tijdens de komende verslagperiode
onderzoeken w elke gevolgen dit heeft voor de rekening-courantvordering.

16-03-2020
4

Verslag 5: in onderzoek.

14-09-2020
5

Verslag 6: zie punt 7.1.

12-03-2021
6

Verslag 7: na constatering van de te late deponering van de jaarrekening
2016 w erd met de bestuurders gediscussieerd over het gevoerde bestuurd.
De curator heeft in deze verslagperiode een minnelijke regeling getroffen met
de bestuurders, w aarmee een einde aan de voorgenoemde discussie w ordt
gemaakt. Deze minnelijke regeling houdt in dat de bestuurders een somma
van € 25.000,00 zullen voldoen aan de boedel.

06-09-2021
7

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Verslag 1: bespreking met mevrouw Stöver en correspondentie met
Administratie Vullings.

27-03-2019
1

Verslag 2: correspondentie met Administratie Vullings; ontvangst digitale
administratie; ontvangst aanvullende bankafschriften en bestudering daarvan;
bestudering jaarrekeningen, publicatietermijn jaarrekeningen, kolommenbalans
2018 en inkoopfacturen; opstellen memo van bevindingen; correspondentie en
bespreking met mevrouw Stöver.

24-06-2019
2

Verslag 3: bestudering administratie, w aaronder jaarstukken, bankafschriften,
inventarislijsten, kolommenbalansen en grootboekkaarten; opstellen memo's;
correspondentie met het administratiekantoor van de failliete vennootschap;
correspondentie met de heer Van Leeuw en en mevrouw Stöver en telefonisch
contact met mevrouw Stöver.

17-09-2019
3

Verslag 4: correspondentie met de bestuurders en de belastingdienst;
telefonisch contact en correspondentie met de accountant; ontvangst en
bestudering rapport belastingdienst; ontvangst enkele bijgew erkte
administratieve bescheiden.

16-03-2020
4

Verslag 5: correspondentie met de accountant; bestudering administratie
w aaronder jaarcijfers, balansen en grootboekkaarten; opstellen memo's en
vragenlijst.

14-09-2020
5

Verslag 6: telefonisch contact en correspondentie met de bestuurders;
bestudering informatie zoals ontvangen van de bestuurders en de
belastingdienst; bestudering jurisprudentie; opstellen notities; intern overleg;
correspondentie met de rechter-commissaris en Dienst Justis en
correspondentie met de raadsman van de bestuurders.

12-03-2021
6

Verslag 7: telefonisch contact en correspondentie met raadsman van de
bestuurders; telefonisch contact en correspondentie met de bestuurders;
correspondentie met Dienst Justis; correspondentie met de belastingdienst;
bestudering informatie zoals ontvangen door belastingdienst;
correspondentie met RDW ; opstellen notitities; opstellen
vaststellingsovereenkomst met betrekking tot minnelijke regeling; intern
overleg.

06-09-2021
7

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00

27-03-2019
1

Toelichting
Verslag 1: er w orden in dezen geen boedelvorderingen verw acht, met
uitzondering van het curatorensalaris (P.M.).

Toelichting
Verslag 2: ongew ijzigd.

24-06-2019
2

Toelichting
Verslag 3: ongew ijzigd.

Toelichting
Verslag 4: ongew ijzigd.

Toelichting
Verslag 5: ongew ijzigd.

Toelichting
Verslag 6: ongew ijzigd.
€ 0,00

17-09-2019
3

16-03-2020
4

14-09-2020
5

12-03-2021
6

06-09-2021
7

Toelichting
Verslag 7: ongew ijzigd.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 0,00

27-03-2019
1

Toelichting
Verslag 1: de fiscus heeft nog geen vorderingen bij de curator ingediend. De
curator verw acht in elk geval een vordering uit hoofde van ex art. 29 lid 7 W et
Omzetbelasting.
€ 4.407,00

24-06-2019
2

Toelichting
Verslag 2: de fiscus heeft tot nu toe één vordering uit hoofde van
vennootschapsbelasting over het jaar 2017 ingediend.

Toelichting
Verslag 3: ongew ijzigd.

Toelichting
Verslag 4: ongew ijzigd.

Toelichting
Verslag 5: ongew ijzigd.

Toelichting
Verslag 6: ongew ijzigd.
€ 4.407,00
Toelichting
Verslag 7: ongew ijzigd.

8.3 Pref. vord. UWV

17-09-2019
3

16-03-2020
4

14-09-2020
5

12-03-2021
6

06-09-2021
7

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Verslag 1: n.v.t.

27-03-2019
1

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Verslag 1: tot nu toe zijn er geen andere preferente vorderingen ingediend.

Toelichting
Verslag 2: ongew ijzigd.

Toelichting
Verslag 3: ongew ijzigd.

Toelichting
Verslag 4: ongew ijzigd.

Toelichting
Verslag 5: ongew ijzigd.

Toelichting
Verslag 6: ongew ijzigd.
€ 0,00
Toelichting
Verslag 7: ongew ijzigd.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

27-03-2019
1

24-06-2019
2

17-09-2019
3

16-03-2020
4

14-09-2020
5

12-03-2021
6

06-09-2021
7

8.5 Aantal concurrente crediteuren
6

27-03-2019
1

Toelichting
Verslag 1: conform opgave failliet zijn er 6 concurrente crediteuren.
4

24-06-2019
2

Toelichting
Verslag 2: het hiervoor genoemde getal betreft het totaal aantal tot nu toe
ingediende concurrente vorderingen.

Toelichting
Verslag 3: ongew ijzigd.

Toelichting
Verslag 4: ongew ijzigd.

Toelichting
Verslag 5: ongew ijzigd.

Toelichting
Verslag 6: ongew ijzigd.
4
Toelichting
Verslag 7: ongew ijzigd.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

17-09-2019
3

16-03-2020
4

14-09-2020
5

12-03-2021
6

06-09-2021
7

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 26.625,25

27-03-2019
1

Toelichting
Verslag 1: conform opgave failliet bedragen de concurrente vorderingen in
totaal € 26.625,25.
€ 21.831,81

24-06-2019
2

Toelichting
Verslag 2: het hiervoor genoemde bedrag betreft het totaal van de tot nu toe
ingediende concurrente vorderingen.

Toelichting
Verslag 3: ongew ijzigd.
€ 21.269,89

17-09-2019
3

16-03-2020
4

Toelichting
Verslag 4: na ontvangst van een creditnota van één van de crediteuren is het
totale bedrag van de concurrente vorderingen gedaald naar € 21.269,89.

Toelichting
Verslag 5: ongew ijzigd.

Toelichting
Verslag 6: ongew ijzigd.
€ 21.269,89
Toelichting
Verslag 7: het hiervoor genoemde bedrag betreft het totaal van de tot nu toe
ingediende concurrente vorderingen.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

14-09-2020
5

12-03-2021
6

06-09-2021
7

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Verslag 1: nog onbekend.

27-03-2019
1

Verslag 2: nog onbekend.

24-06-2019
2

Verslag 3: nog onbekend.

17-09-2019
3

Verslag 4: nog onbekend.

16-03-2020
4

Verslag 5: nog onbekend.

14-09-2020
5

Verslag 6: nog onbekend.

12-03-2021
6

Verslag 7: het faillissement zal w orden opgeheven w egens toestand van de
boedel.

06-09-2021
7

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Verslag 1: bespreking met mevrouw Stöver; correspondentie met diverse
crediteuren; controle ingediende vorderingen en aanpassen crediteurenlijst.

27-03-2019
1

Verslag 2: telefonisch contact en correspondentie met diverse crediteuren;
controle ingediende vorderingen en belastingaanslagen en aanpassen
crediteurenlijst.

24-06-2019
2

Verslag 3: correspondentie met belastingdienst inzake machtigingsregistratie.

17-09-2019
3

Verslag 4: ontvangst creditnota; correspondentie inzake gew ijzigde
concurrente vordering; aanpassen crediteurenlijst; ontvangst aangiftebrief
vennootschapsbelasting en versturen reactie daarop.

16-03-2020
4

Verslag 5: correspondentie met enkele crediteuren.

14-09-2020
5

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Verslag 1: n.v.t.

27-03-2019
1

9.2 Aard procedures
Verslag 1: n.v.t.

27-03-2019
1

9.3 Stand procedures
Verslag 1: n.v.t.

27-03-2019
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Verslag 1: bespreking met mevrouw Stöver.

27-03-2019
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Verslag 1: verzamelen digitale administratie; opstarten boekenonderzoek
w aaronder onderzoek rechtmatigheid en voortzetten inventarisatie
crediteuren.

27-03-2019
1

Verslag 2: voortzetten rechtmatigheidsonderzoek en inventarisatie
crediteuren.

24-06-2019
2

Verslag 3: voortzetten rechtmatigheidsonderzoek; incasseren rekeningcourantvordering en voortzetten inventarisatie crediteuren.

17-09-2019
3

Verslag 4: voortzetten rechtmatigheidsonderzoek en voortzetten inventarisatie
crediteuren.

16-03-2020
4

Verslag 5: voortzetten rechtmatigheidsonderzoek.

14-09-2020
5

Verslag 6: voortzetten overleg met de bestuurders.

12-03-2021
6

Verslag 7: controle ontvangst betaling van de bestuurders ter zake van
minnelijke regeling; opstarten afw ikkeling faillissement.

06-09-2021
7

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Verslag 1: nog onbekend.

27-03-2019
1

Verslag 2: nog onbekend.

24-06-2019
2

Verslag 3: nog onbekend.

17-09-2019
3

Verslag 4: nog onbekend.

16-03-2020
4

Verslag 5: nog onbekend.

14-09-2020
5

Verslag 6: nog onbekend.

12-03-2021
6

Verslag 7: de curator streeft ernaar het eindverslag in te dienen kort na
ontvangst van het schikkingsbedrag, maar in elk geval voor het einde van de
volgende verslagperiode.

06-09-2021
7

10.3 Indiening volgend verslag
6-3-2022

06-09-2021
7

10.4 Werkzaamheden overig
Verslag 1: bespreking met mevrouw Stöver.

27-03-2019
1

Verslag 2: afhandeling diverse poststukken en agenderingen; verrichten
financiële administratie en (voorbereiden) verslaglegging.

24-06-2019
2

Verslag 3: correspondentie met ABN AMRO Bank NV inzake de stand op de
faillissementsrekening en (voorbereiden) verslaglegging.

17-09-2019
3

Verslag 4: afhandeling overige poststukken en agenderingen; verrichten
financiële administratie en (voorbereiden) verslaglegging.

16-03-2020
4

Verslag 5: telefoongesprek met één van de bestuurders en (voorbereiden)
verslaglegging.

14-09-2020
5

Verslag 6: afhandeling diverse agenderingen en (voorbereiden) verslaglegging.

12-03-2021
6

Verslag 7: afhandeling diverse agenderingen en (voorbereiden)
verslaglegging.

06-09-2021
7

Bijlagen
Bijlagen

