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7
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R-C
Curator

mr. E. Boerwinkel
mr E.A.S. Jansen

Algemene gegevens
Naam onderneming
Stichting Multidag Nijmegen

24-05-2019
1

Gegevens onderneming
De Stichting Multidag Nijmegen, statutair gevestigd te Nijmegen en
kantoorhoudende te (6582 DB) Heumen aan de Schutkolk 6G, ingeschreven bij
de Kamer van Koophandel onder nummer 54074223.

24-05-2019
1

Activiteiten onderneming
Samenw erkingsorgaan op het gebied van gezondheidszorg en
gezondheidszorg ondersteunende diensten en het oprichten en exploiteren
van zorginstellingen. Het leveren c.q. doen leveren van zorg etc.

24-05-2019
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2016

Balanstotaal
€ 602.198,00

Toelichting financiële gegevens
Onbekend.

Gemiddeld aantal personeelsleden

24-05-2019
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
0

24-05-2019
1

Boedelsaldo
€ 3.997,52

24-05-2019
1

€ 26.602,96

26-08-2019
2

€ 26.631,82

26-11-2019
3

€ 29.051,82

20-05-2020
5

€ 53.253,26

18-02-2021
7

Verslagperiode

Verslagperiode
van
23-4-2019

24-05-2019
1

t/m
23-5-2019
van
24-5-2019

26-08-2019
2

t/m
21-8-2019
van
22-8-2019

26-11-2019
3

t/m
24-11-2019
van
25-11-2019

28-02-2020
4

t/m
26-2-2020
van
27-2-2020

20-05-2020
5

t/m
19-5-2020
van
20-5-2020

20-08-2020
6

t/m
19-8-2020
van
20-8-2020
t/m
18-2-2021

Bestede uren

18-02-2021
7

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

42 uur 12 min

2

50 uur 0 min

3

42 uur 54 min

4

11 uur 36 min

5

14 uur 36 min

6

35 uur 48 min

7

22 uur 6 min

totaal

219 uur 12 min

Toelichting bestede uren
De uren zijn besteed ter inventarisatie en te gelden maken van mogelijk activa
en baten van de boedel, ter vaststelling van mogelijke crediteuren en in
verband met het in kaart brengen van diverse procedures w aarbij de
gefailleerde stichting partij is, alsmede in verband met het veilig stellen van
administratie en ICT.

24-05-2019
1

De uren zijn besteed ter incasso van de vordering op de bestuurder.

20-08-2020
6

De uren zijn besteed ter incasso van de vordering op de bestuurder en
gelieerde vennootschappen.

18-02-2021
7

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Stichting Multidag Nijmegen is opgericht op 29 november 2011 en voor het
ingeschreven in het Handelsregister op 5 december 2011. Er zijn tw ee
bestuurders ingeschreven in het Handelsregister. De heer M. Jankie is
voorzitter en is gezamenlijk bevoegd met mevrouw P.H. van den Elzen,
secretaris. Daarnaast is een commissaris ingeschreven S. Dew kali. Hij heeft de
titulaire functie van penningmeester. Daarnaast is Vereniging Surinaamse
Nederlanders als gevolmachtigde met een volledige volmacht ingeschreven.

1.2 Lopende procedures

24-05-2019
1

1.2 Lopende procedures
Stichting Multidag Nijmegen is partij bij een bezw aarschriftprocedure tegen de
gemeente betreffende het besluit tot het niet langer toew ijzen van PGB’s voor
zorgbesteding bij de gefailleerde.

24-05-2019
1

Daarnaast is gefailleerde partij bij een bestuursrechtelijke procedure bij de
NZA, w aarbij zorgkantoor VGZ circa € 250.000,00 van de stichting terugvordert.
Ten slotte is er sprake van een civielrechtelijke procedure van stichting
Multidag Nijmegen tegen Stichting Zorggroep Sifa. In deze procedure vordert
stichting Multidag Nijmegen € 152.015,72, vermeerderd met rente en kosten.
Dinsdag 21 mei 2019 is echter de gedaagde, Stichting Zorggroep Sifa, in staat
van faillissement verklaard.
Ik heb nog in onderzoek of er ook nog andere procedures lopen, w aarbij de
gefailleerde Stichting Multidag Nijmegen partij is.
Verslag 2: In deze procedure heeft de NZA een voor de failliet negatieve
beschikking afgegeven, w aartegen ik pro forma bezw aar heb aangetekend.
Met de NZA is overeengekomen dat de gronden van dat bezw aar pas hoeven
te w orden aangevuld w anneer dat opportuun blijkt te zijn, dat w il zeggen
w anneer een uitdeling aan concurrente crediteuren te verw achten valt en er
een verificatievergadering zal w orden gehouden. Op die manier w orden deze
kosten vooruit geschoven en w ordt voorkomen dat deze kosten ten laste van
de boedel mogelijk overbodig w orden gemaakt.

26-08-2019
2

De vordering is bij de curator van Stichting Zorggroep Sifa bekend en w ordt
nog ingediend ter verificatie.
Er zijn geen andere lopende procedures bekend gew orden.

Verslag 3: de vordering is bij de curator van Stichting Zorggroep Sifa bekend
en w ordt nog ingediend ter verificatie.

26-11-2019
3

Verslag 4: de vordering is bij de curator van Stichting Zorggroep Sifa bekend
en w ordt nog ingediend ter verificatie.

28-02-2020
4

1.3 Verzekeringen
Ik ben bekend met diverse verzekeringen w aarbij Stichting Multidag Nijmegen
verzekeringnemer of verzekerde is. Ik breng deze thans nog nader in kaart.

24-05-2019
1

Verslag 2: Nadat de verzekeringen w aren geïnventariseerd, zijn de
verzekeringen opgezegd, zodra die niet meer noodzakelijk w aren. Dit heeft
geleid dat diverse premierestituties, van in totaal € 1.606,83. Thans loopt
alleen nog de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.

26-08-2019
2

Verslag 3: De afgelopen verslagperiode is nog één premierestitutie ontvangen
van € 28,86.

26-11-2019
3

1.4 Huur

1.4 Huur
Stichting Multidag Nijmegen huurt, althans huurde, een bedrijfslocatie aan de
Hatertsew eg 813 te Nijmegen. De onroerende zaak zou kort voor datum
faillissement zijn verkocht aan de broer van de bestuurder van Stichting
Multidag Nijmegen. De actuele juridische situatie is thans nog in onderzoek; of
de huurovereenkomst formeel reeds geëindigd is, is onduidelijk. Partijen
spreken elkaar ter zake tegen.

24-05-2019
1

Verslag 2: De (voorheen) gehuurde locatie aan de Hatertsew eg 813 te
Nijmegen is naar tevredenheid van de eigenaar van het vastgoed opgeleverd
en overeengekomen is dat de huurovereenkomst beëindigd is.

26-08-2019
2

Daarnaast is de afgelopen verslagperiode gebleken dat er nog een opslag
w erd gehuurd. De huurovereenkomst terzake is inmiddels met w ederzijds
goedvinden beëindigd.

1.5 Oorzaak faillissement
Naar zeggen van de bestuurder is Stichting Multidag Nijmegen in staat van
faillissement komen te verkeren nadat de gemeente Nijmegen enerzijds geen
contract heeft gesloten met Stichting Multidag Nijmegen nadat in een
betreffende aanbestedingsprocedure deze opdracht aan een andere partij is
gegund en anderzijds de gemeente Nijmegen ook geen subsidies meer heeft
verstrekt aan Stichting Multidag Nijmegen en PGB-houders niet langer w erd
toegestaan zorg in te kopen bij Stichting Multidag Nijmegen. Daardoor liepen
de ondernemersactiviteiten en inkomsten van Stichting Multidag Nijmegen in
2018 sterk terug, terw ijl de kosten doorliepen, w aardoor – naar zeggen van
de bestuurder – een faillissement van Stichting Multidag Nijmegen
onvermijdelijk w as.

24-05-2019
1

Verslag 2: Ik heb nog in onderzoek w at de oorzaken van het faillissement zijn.

26-08-2019
2

Verslag 3: Ik heb nog in onderzoek w at de oorzaken van het faillissement zijn.
In ieder geval is er een aanzienlijke onverhaalbare vordering op een
zusterstichting, Stichting Multidag.

26-11-2019
3

Verslag 4: er zijn vooralsnog geen andere oorzaken van het faillissement
gebleken.

28-02-2020
4

Er zijn vooralsnog geen andere oorzaken van het faillissement gebleken.

20-05-2020
5

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

24-05-2019
1

Toelichting
Niet van toepassing.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
0

24-05-2019
1

Toelichting
Niet van toepassing.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting
Niet van toepassing.

totaal

0

2.4 Werkzaamheden personeel
Niet van toepassing.

24-05-2019
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing.

24-05-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

24-05-2019
1

Toelichting bedrijfsmiddelen
Op de locatie van Stichting Multidag Nijmegen is een uitgebreide
kantoorinventaris, keukeninventaris en een inventaris van een
dagbestedingsvoorziening aangetroffen. Het betreft veelal oude meubels en
oude inventaris.

24-05-2019
1

De gefailleerde stichting w as ook eigenaresse van een aantal voertuigen en
aanhangers. Drie voertuigen en drie aanhangers heb ik inmiddels met
toestemming van de rechter-commissaris onderhands verkocht voor een
bedrag ad € 3.450,00. De koopsom is inmiddels op de faillissementsrekening
voldaan. Ik heb nog in onderzoek w aar andere voertuigen en aanhangers zijn
gebleven, die, vermoedelijk, tot kort voor het faillissement eigendom zijn
gew eest van gefailleerde Stichting Multidag Nijmegen.
Verslag 2: De goederen aan de Hatertsew eg 813 te Nijmegen zijn – voor zover
eigendom van de failliet - in de afgelopen verslagperiode geveild. Na aftrek van
de veilingkosten heeft dat € 12.392,22 incl. BTW opgebracht. Ter vergroting
van de opbrengst w erd op verzoek van een belanghebbende crediteur een
aanvullende advertentie geplaatst, w elke kosten ad € 907,50 aan de boedel
vergoed zijn.

26-08-2019
2

De goederen in de opslag die pas deze verslagperiode boven w ater kw am, zijn
met toestemming van de rechter-commissaris onderhands verkocht voor €
700,00.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Het bodemvoorrecht van de belastingdienst is van toepassing. Mij zijn evenw el
geen pandrechten of bodemzaken bekend.

24-05-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De voertuigen zijn inmiddels te gelde gemaakt. De overige bedrijfsmiddelen
zijn in geïnventariseerd. Ik tracht deze hetzij onderhands te verkopen hetzij
via een veiling.

24-05-2019
1

Verslag 2: De w erkzaamheden terzake de roerende zaken zijn vooralsnog
afgerond.

26-08-2019
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing.

24-05-2019
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing.

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa

24-05-2019
1

Toelichting andere activa
Niet van toepassing.

24-05-2019
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Niet van toepassing.

24-05-2019
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Naar zeggen van de bestuurder heeft Stichting Multidag Nijmegen geen tot
nagenoeg geen vorderingen op derden. Ik heb dat thans nog in onderzoek.
Enige uitzondering hierop zou zijn een vordering op Stichting Zorggroep Sifa,
w elke debiteur echter op 21 mei 2019 in staat van faillissement is komen te
verkeren.

24-05-2019
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Ik zal nog nader onderzoek doen naar de mogelijke aanw ezigheid van
vorderingen van Stichting Multidag Nijmegen op derden.

24-05-2019
1

Verslag 2: Blijkens de administratie – voor zover verstrekt zijn er nog mogelijk
enkele vorderingen op debiteuren. Een daarvan heeft haar totale schuld ad €
6.552,00 inmiddels voldaan. Ik heb nog in onderzoek of er nog meer
vorderingen op debiteuren bestaan.

26-08-2019
2

Verslag 3: Volgens haar administratie heeft Stichting Multidag Nijmegen nog
diverse vorderingen op het RIBW . Met deze partij loopt thans een discussie
over deze vorderingen.

26-11-2019
3

Volgens haar administratie heeft Stichting Multidag Nijmegen daarnaast een
vordering van circa € 395.000 op een gelieerde stichting, te w eten Stichting
Multidag. Voor deze vordering is beslag gelegd, maar dat beslag heeft helaas
geen doel getroffen. Thans overw eegt de curator het faillissement van die
stichting aan te vragen.
Daarnaast heeft Stichting Multidag Nijmegen volgens haar administratie een
vordering op haar bestuurder van circa € 30.000. De bestuurder is daarop
aangeschreven, maar er heeft nog geen betaling plaatsgevonden, noch is er
een inhoudelijke reactie ontvangen. Dit heeft ook de komende verslagperiode
prioriteit.
Verslag 4: Volgens haar administratie heeft Stichting Multidag Nijmegen nog
diverse vorderingen op het RIBW . De vordering w ordt op inhoudelijke gronden
betw ist. RIBW heeft te kennen gegeven niet tot betaling te zullen overgaan. Ik
heb in onderzoek of het opportuun is rechtsmaatregelen te nemen.

28-02-2020
4

De afgelopen verslagperiode heeft de bestuurder te kennen gegeven in
overleg te w illen treden over een regeling ter zake zijn RC-schuld. Dat overleg
loopt nog, maar heeft nog niet geleid tot een finale schikking.
Het faillissement van Stichting Multidag is nog niet aangevraagd.
Het onderzoek terzake de betw iste vordering op het RIBW loopt nog.

20-05-2020
5

Het genoemde overleg loopt nog, maar heel traag. Om die reden dient
onderhavige vordering uit hoofde van rekening courant als hoofdvordering
voor de faillissementsaanvraag tegen de bestuurder.
Het faillissement van Stichting Multidag is nog niet aangevraagd.
De rechtbank heeft de faillissementsaanvraag tegen de bestuurder deze w eek
afgew ezen. De curator zal thans trachten op basis van een
garantstellingsregeling voor curatoren van Dienst Justis een civiel vonnis ex
artikel 2:248 BW op de bestuurder te verkrijgen en subsidiair de rekeningcourant vordering te incasseren.

20-08-2020
6

Het faillissement van Stichting Multidag is nog niet aangevraagd. De curator zal
trachten deze en andere vorderingen op gelieerde stichtingen alsnog te
incasseren.
De afgelopen verslagperiode is een schikking bereikt met het bestuur en met
Stichting Multidag. Aan de boedel w erd € 25.835,00 voldaan tegen finale
kw ijting over en w eer. Deze schikking is voor de curator met name ingegeven
door het feit dat een beslag ten laste van Stichting Multidag geen doel had
getroffen. De curator geen voor verhaal vatbaar vermogen heeft w eten te
traceren, maar desondanks een faillissementsverzoek w as afgew ezen. Om
die redenen heef de rechter-commissaris de curator ook tot deze schikking
gemachtigd.

18-02-2021
7

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 123,02

24-05-2019
1

Toelichting vordering van bank(en)
Stichting Multidag Nijmegen bankierde bij Rabobank. Na verrekening resteert
een creditsaldo van € 123,02. Ik heb Rabobank verzocht dit bedrag te voldoen
op de inmiddels geopende faillissementsrekening.
€ 569,91
Toelichting vordering van bank(en)
Verslag 2: In totaal w erden creditsaldi ad € 569,91 aangetroffen en
bijgeschreven op de faillissementsrekening.

5.2 Leasecontracten

26-08-2019
2

5.2 Leasecontracten
Ik ben niet bekend met leasecontracten w aarbij Stichting Multidag Nijmegen
partij is.

24-05-2019
1

Verslag 2: in de afgelopen verslagperiode is gebleken van een leasecontract
terzake een printer. Deze is beëindigd en de printer is retour genomen door de
leasemaatschappij.

26-08-2019
2

5.3 Beschrijving zekerheden
Ik ben niet bekend met door Stichting Multidag Nijmegen afgegeven
zekerheden.

24-05-2019
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

24-05-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Ik ben niet bekend met partijen die zich beroepen op een
eigendomsvoorbehoud.

24-05-2019
1

Verslag 2: in de afgelopen verslagperiode w erd het eigendom gevorderd en
genoegzaam aangetoond van diverse keukenapparatuur en goederen van een
fysiotherapie- en massagepraktijk. De goederen zijn door de eigenaren
teruggenomen.

26-08-2019
2

5.6 Retentierechten
Ik ben niet bekend met partijen die stellen retentierechten te kunnen
uitoefenen.

24-05-2019
1

5.7 Reclamerechten
Ik ben niet bekend met partijen die stellen reclamerechten te kunnen
uitoefenen.

24-05-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Vooralsnog niet van toepassing.

24-05-2019
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Ik heb de bancaire relatie van Stichting Multidag Nijmegen onderzocht.
Daarmee zijn vooralsnog de w erkzaamheden in deze tijdschrijfgroep afgerond.

24-05-2019
1

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

24-05-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

24-05-2019
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

24-05-2019
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.

24-05-2019
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

24-05-2019
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

24-05-2019
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

24-05-2019
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing.

24-05-2019
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Ik heb nog geen volledige administratie van Stichting Multidag Nijmegen
ontvangen. Ik doe hier nog onderzoek naar.

24-05-2019
1

Verslag 2: in de afgelopen verslagperiode heb ik de digitale administratie en
overige data laten veilig stellen. Nog niet alle administratie, w aar ik om heb
verzocht, is aan mij overhandigd.

26-08-2019
2

Verslag 3: Nog altijd is niet alle administratie, w aar ik om heb verzocht, aan mij
overhandigd.

26-11-2019
3

Verslag 4: Nog altijd is niet alle administratie, w aar ik om heb verzocht, aan mij
overhandigd.

28-02-2020
4

Nog altijd is niet alle administratie, w aar ik om heb verzocht, aan mij
overhandigd.

20-05-2020
5

De onder 4 genoemde schikking met het bestuur en Stichting Multidag is
onder finale kw ijting overeengekomen, reden w aarom de
rechtmatigheidsonderzoeken zijn afgerond.

18-02-2021
7

7.2 Depot jaarrekeningen
Er zijn geen jaarrekeningen van Stichting Multidag Nijmegen gedeponeerd.

24-05-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
De laatst opgemaakte jaarrekening, over het jaar 2017, bevat een
samenstellingsverklaring van de accountant, gedateerd 21 januari 2019.

24-05-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Niet van toepassing.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

24-05-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Ik heb dit nog in onderzoek.

Toelichting
Verslag 2: de afgelopen verslagperiode is dit onderzoek opgestart.

Toelichting
Verslag 3: de afgelopen verslagperiode is dit onderzoek voortgezet, met name
w aar het gaat om het laten ontstaan van een aanzienlijke, zo niet gigantische,
ongesecureerde vordering op een zusterstichting, die thans geen verhaal biedt
tot terugbetaling.

Toelichting
Verslag 4: de afgelopen verslagperiode is dit onderzoek voortgezet, met name
w aar het gaat om het laten ontstaan van een aanzienlijke ongesecureerde
vordering op een zusterstichting, die thans geen verhaal biedt tot
terugbetaling, alsmede de eigen RC-schuld van de bestuurder, die ook niet
w ordt terugbetaald.
Ja

24-05-2019
1

26-08-2019
2

26-11-2019
3

28-02-2020
4

20-05-2020
5

Toelichting
Het faillissement van de bestuurder is aangevraagd en w ordt de komende
verslagperiode behandeld.

Toelichting
De rechtbank heeft de faillissementsaanvraag tegen de bestuurder deze w eek
afgew ezen. De curator zal thans trachten op basis van een
garantstellingsregeling voor curatoren van Dienst Justis een civiel vonnis ex
artikel 2:248 BW op de bestuurder te verkrijgen en subsidiair de rekeningcourant vordering te incasseren.

Toelichting
De onder 4 genoemde schikking met het bestuur is onder finale kw ijting
overeengekomen, reden w aarom de rechtmatigheidsonderzoeken zijn
afgerond.

7.6 Paulianeus handelen

20-08-2020
6

18-02-2021
7

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Ik heb dit nog in onderzoek.
In onderzoek

24-05-2019
1

26-08-2019
2

Toelichting
Verslag 2: de afgelopen verslagperiode is dit onderzoek opgestart.
In onderzoek

26-11-2019
3

Toelichting
Verslag 3: de afgelopen verslagperiode is dit onderzoek voortgezet.

Toelichting
Verslag 4: de afgelopen verslagperiode is dit onderzoek voortgezet.
In onderzoek

28-02-2020
4

20-05-2020
5

Toelichting
Hangende de faillissementsaanvraag tegen de bestuurder is hier geen
voortgang in gew eest.

Toelichting
De onder 4 genoemde schikking met het bestuur is onder finale kw ijting
overeengekomen, reden w aarom de rechtmatigheidsonderzoeken zijn
afgerond.

18-02-2021
7

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Ik zal mijn onderzoeken met betrekking tot rechtmatigheid opstarten.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

24-05-2019
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Ik zal mijn onderzoeken met betrekking tot de rechtmatigheid opstarten.

24-05-2019
1

Verslag 2: de komende verslagperiode zullen de rechtmatigheidsonderzoeken
w orden voortgezet.

26-08-2019
2

Verslag 3: de komende verslagperiode zullen de rechtmatigheidsonderzoeken
w orden voortgezet.

26-11-2019
3

Verslag 4: de komende verslagperiode zullen de rechtmatigheidsonderzoeken
w orden voortgezet.

28-02-2020
4

De rechtbank heeft de faillissementsaanvraag tegen de bestuurder deze w eek
afgew ezen. De curator zal thans trachten op basis van een
garantstellingsregeling voor curatoren van Dienst Justis een civiel vonnis ex
artikel 2:248 BW op de bestuurder te verkrijgen en subsidiair de rekeningcourant vordering te incasseren.

20-08-2020
6

De onder 4 genoemde schikking met het bestuur is onder finale kw ijting
overeengekomen, reden w aarom de rechtmatigheidsonderzoeken zijn
afgerond.

18-02-2021
7

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 343,98
Toelichting
Verslag 2: De Stichting Regionale Schietaccomodatie Molenhoek heeft een
boedelvordering van € 343,98 ingediend terzake de huur va de opslag van na
datum faillissement.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

26-08-2019
2

8.5 Aantal concurrente crediteuren
6

24-05-2019
1

15

26-08-2019
2

16

26-11-2019
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 56.168,80

24-05-2019
1

€ 393.364,17

26-08-2019
2

€ 393.438,94

26-11-2019
3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Vooralsnog kan ik geen uitlatingen doen over de w ijze van afw ikkeling van dit
faillissement.

24-05-2019
1

Dit faillissement w ordt voorgedragen voor opheffing bij gebrek aan baten ex
artikel 16 Fw .

18-02-2021
7

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Op dit moment ben ik bezig met de inventarisatie van de schuldeisers.
Ingediende vorderingen w orden beoordeeld en geplaatst op de lijst van de
voorlopig erkende dan w el voorlopig betw iste schuldvorderingen.

24-05-2019
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Vooralsnog niet van toepassing.

24-05-2019
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

24-05-2019
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

24-05-2019
1

Verslag 3: de afgelopen verslagperiode is beslag gelegd ten laste van Stichting
Multidag. Zij is ook gedagvaard, maar aangezien het beslag geen doel had
getroffen, zal de dagvaarding – naar verw achting – niet w orden aangebracht.

26-11-2019
3

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

24-05-2019
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Ik zal trachten de administratie van Stichting Multidag Nijmegen te achterhalen
en veilig te stellen. Ik zal trachten de aangetroffen kantoorinventaris,
dagbestedingsinventaris en keukeninventaris te verkopen. Tevens zal ik
onderzoek doen naar enkele verdw enen vervoermiddelen. Ik zal onderzoek
doen naar de debiteuren- en crediteurenpositie van Stichting Multidag
Nijmegen en een nader standpunt bepalen in de diverse lopende procedures.
Ten slotte zal ik de rechtmatigheidsonderzoeken opstarten.

24-05-2019
1

Verslaq 2: Ik zal de rechtmatigheidsonderzoeken voortzetten en onderzoek
doen naar de debiteuren- en crediteurenpositie van Stichting Multidag
Nijmegen

26-08-2019
2

Verslaq 3: Ik zal de rechtmatigheidsonderzoeken verder voortzetten en
onderzoek doen naar de debiteuren- en crediteurenpositie van Stichting
Multidag Nijmegen.

26-11-2019
3

Verslaq 4: Ik zal de rechtmatigheidsonderzoeken verder voortzetten en
trachten de RC-vordering op de bestuurder te incasseren.

28-02-2020
4

Ik zal de rechtmatigheidsonderzoeken verder voortzetten en trachten de RCvordering op de bestuurder te incasseren.

20-05-2020
5

De rechtbank heeft de faillissementsaanvraag tegen de bestuurder deze w eek
afgew ezen. De curator zal thans trachten op basis van een
garantstellingsregeling voor curatoren van Dienst Justis een civiel vonnis ex
artikel 2:248 BW op de bestuurder te verkrijgen en subsidiair de rekeningcourant vordering te incasseren.

20-08-2020
6

De onder 4 genoemde schikking met het bestuur en Stichting Multidag is
onder finale kw ijting overeengekomen, reden w aarom de
rechtmatigheidsonderzoeken zijn afgerond en alle w erkzaamheden in dit
faillissement zijn verricht. Dit verslag is tevens het eindverslag en het
faillissement w ordt voorgedragen voor opheffing bij gebrek aan baten ex
artikel 16 Fw .

18-02-2021
7

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Over de termijn van afw ikkeling van dit faillissement kan ik nog geen uitlating
doen.

24-05-2019
1

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Zie plan van aanpak.

24-05-2019
1

Bijlagen
Bijlagen

