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Algemene gegevens
Naam onderneming
Stichting Het Karw ei

21-09-2019
1

Gegevens onderneming
Stichting Het Karw ei is opgericht in Apeldoorn op 13.9.2011. Het bezoekadres
is Haanstraat 4 te Voorst.

21-09-2019
1

Activiteiten onderneming
kleinschalige dagbesteding aan jong volw assenen met een verstandelijke
beperking

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2017

€ 252.549,00

Winst en verlies

Balanstotaal

€ -92,00

€ 41.591,00

Toelichting financiële gegevens

21-09-2019
1

Toelichting financiële gegevens
Ondanks verzoeken en herhaalde toezeggingen heeft de curator nog geen
administratie of jaarrekeningen ontvangen. De jaarrekening 2017 zou w el zijn
opgemaakt. Thans is de toezegging gedaan dat de curator volgende w eek alle
financiële stukken zal ontvangen.

21-09-2019
1

Via de KvK zijn geen jaarrekeningen in te zien. Er zijn geen deponeringen
aanw ezig.
In de 2e verslagperiode heeft de curator van de bestuurder ontvangen de
jaarrekeningen 2016 (w aaruit ook 2015 blijkt) en 2017.

20-12-2019
2

de omzet 2016 w as € 248.301 met een resultaat van € 8.866.
de omzet 2017 w as € 252.549, met een resultaat van -/- 92
De bestuurder deelt mede dat "buiten de jaarstukken hij verder geen
administratie meer heeft voor zover ooit bij ons gew eest is deze zoek geraakt
tijdens de verhuizing deze had al plaatsgevonden voor het faillissement".

Gemiddeld aantal personeelsleden
0

21-09-2019
1

Toelichting
Stichting Het Karw ei heeft sinds ca. 1.4.2017 geen activiteiten (en geen
inkomsten). Er is geen personeel in loondienst.

Boedelsaldo
€ 0,00

21-09-2019
1

€ 118,84

20-12-2019
2

Toelichting
ABN AMRO heeft de stand van de bankrekening overgemaakt naar de
faillissementsrekening
€ 868,84

12-03-2020
3

Toelichting
De bestuurder heeft in deze verslagperiode € 750,- op de
faillissementsrekening gestort. De curator heeft de bestuurder gevraagd op
w elke vordering, w aarover hierna meer, dat een deelbetaling is. De bestuurder
heeft niet geantw oord.
€ 868,84

12-06-2020
4

€ 868,84

11-09-2020
5

Verslagperiode

Verslagperiode
van
27-8-2019

21-09-2019
1

t/m
21-9-2019
van
22-9-2019

20-12-2019
2

t/m
20-12-2019
van
21-12-2019

12-03-2020
3

t/m
12-3-2020
van
13-3-2020

12-06-2020
4

t/m
12-6-2020
van
13-6-2020

11-09-2020
5

t/m
11-9-2020

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

8 uur 24 min

2

14 uur 9 min

3

2 uur 42 min

4

2 uur 42 min

5

5 uur 12 min

totaal

33 uur 9 min

Toelichting bestede uren
De curator heeft in deze verslagperiode 8,4 uren aan het faillissement besteed

21-09-2019
1

De curator heeft in deze verslagperiode 5 uren en 45 minuten aan het
faillissement besteed.
mr. drs Vriezekolk heeft aan het faillissement besteed: 2 uren en 45 minuten
mw . Van Zeeburg heeft aan het faillissement besteed:2 uren en 18 minuten

20-12-2019
2

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Stichting Het Karw ei is opgericht in Apeldoorn op 13.9.2011. Het bezoekadres
is Haanstraat 4 te Voorst.

21-09-2019
1

Dhr. B.J.M. Teunissen en mevrouw G.M. Teunissen-Hofman zijn sinds 1.4.2017
resp. 5.4.2017 de bestuurders.
Bij aanvang w aren A. Veeneman, G.J.P.E. Kruijssen en F.J. Hafkamp de
bestuurders. De eerste trad uit functie op 1.8.2012, de tw eede en derde op 8
resp. 5.4.2017.
Ter informatie:
Op 10.4.2017 is (tevens) opgericht Zorgboerderij Het Karw ei BV, met B.J.M.
Teunissen als enig aandeelhouder en bestuurder.

1.2 Lopende procedures
geen

21-09-2019
1

1.3 Verzekeringen
geen

21-09-2019
1

1.4 Huur
Stichting Het Karw ei huurt het w oonpand Haanstraat 4 te Voorst en pacht
diverse omliggende percelen landbouw grond, die gebruikt w erden voor de
dagbesteding.
De huurovereenkomst en 2 pachtovereenkomsten w aren reeds kort voor
faillissement door de stichting opgezegd. Op 1.10.2019 vindt oplevering plaats.
Alles is reeds leeg en ontruimd, behalve 1 kleine schuur. Daarin staan
eigendommen van Zorgboerderij Het Karw ei BV. Zij zal die eigendommen voor
1.10.2019 hebben verw ijderd.

21-09-2019
1

Op 1.10.2019 is het gehuurde leeg opgeleverd. Verhuurder staat op de
concurrente en boedelcrediteurenlijst

20-12-2019
2

1.5 Oorzaak faillissement

1.5 Oorzaak faillissement
De bestuurder Teunissen van Stichting Het Karw ei heeft de curator
medegedeeld dat in 2016/2017 de verstandhouding tussen de 2 bestuurders
van destijds en hem/zijn echtgenote, toen nog w erknemers, zeer bekoelde.
Het voormalige bestuur zou geen affiniteit met de zorg hebben, Teunissen
kreeg geen toegang tot de bankrekening en salarisbetaling w erd stopgezet.
In overleg hebben de bestuurders van destijds de functie neergelegd en zijn
dhr. en mw . Teunissen bestuurders van de Stichting gew orden.
Een bemiddelaar in de zorg zou toen hebben geadviseerd een BV op te richten
en de cliënten te vragen over te stappen. Er w aren toen 2 inw onenden aan
w ie permanent zorg besteed w erd en 4 dagbesteders.
Sinds 1.4.2017 maakt Zorgboerderij Het Karw ei BV gebruik van het gehuurde
en gepachte. Zij betaalt meestal de huur, pacht en energie. Er is sindsdien
een grotere achterstand ontstaan.
Zij heeft en int sindsdien de vergoedingen voor de cliënten. Zij heeft de laptop
en inventaris in het schuurtje overgenomen, zonder vergoeding.
Stichting Het Karw ei heeft sinds ca. 1.4.2017 dus geen activiteiten en geen
inkomsten. Maar er w aren nog w el oude schulden zoals van de
belastingdienst, verhuurder en de Stichting Pensioenfonds Zorg en W elzijn en
er ontstonden nieuw e schulden aan de verhuurder/verpachter.
Een faillissement w as daardoor onvermijdelijk.

21-09-2019
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

21-09-2019
1

Toelichting
Stichting Het Karw ei heeft sinds ca. 1.4.2017 geen activiteiten (en geen
inkomsten). Er is geen personeel in loondienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Toelichting
Stichting Het Karw ei heeft sinds ca. 1.4.2017 geen activiteiten (en geen
inkomsten). Er is geen personeel in loondienst.

21-09-2019
1

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
n.v.t.

21-09-2019
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

n.v.t.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
n.v.t.

21-09-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
n.v.t.

3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen

21-09-2019
1

Omdat op of omstreeks 1.4.2017 zonder vergoeding alle activa van Stichting
Het Karw ei zijn overgenomen door Zorgboerderij Het Karw ei BV, moet daar
nog een vergoeding voor w orden betaald.

21-09-2019
1

Omdat op of omstreeks 1.4.2017 gebruik is gemaakt van het door de Stichting
Het Karw ei gehuurde en gepachte, incl. de energie, moet ook daar nog een
vergoeding voor w orden betaald. De huur- en pachtachterstand is sindsdien
ook opgelopen.
De curator heeft met de bestuurder van Zorgboerderij Het Karw ei BV
afgesproken om in de 2e verslagperiode, nadat de curator de financiële
gegevens van de bestuurder heeft ontvangen, daarover een bespreking te
hebben en te trachten tot een vergelijk te komen.
De curator heeft alleen de jaarrekeningen 2016 en 2017 ontvangen.

20-12-2019
2

De curator heeft op 15.11.2019 een bespreking gehad met de bestuurder.
De bestuurder heeft een overzicht gegeven van betalingen van facturen op
naam van failliet door Zorgboerderij Het Karw ei BV van huur en pacht,
vanw ege het gebruik door de BV. Daaruit blijkt dat er € 12.435,78 te w einig is
betaald. De bestuurder w il nog bezien of hij nog eerdere bankafschriften kan
vinden/opvragen w aaruit betalingen blijken.
Gebleken is dat Zorgboerderij Het Karw ei BV nog aan failliet moet betalen €
1.069,53 w egens energie.
De curator heeft de bestuurder gevraagd een onderbouw d voorstel te doen
voor de prijs die Zorgboerderij Het Karw ei BV had moeten betalen voor het
doorstarten van de activiteiten van failliet in 2017. De bestuurder zou dat eind
november 2019 doen. Hij heeft uitstel gevraagd. De curator heeft hem 14
dagen gegeven. Topt op heden is echter nog geen voorstel ontvangen.
De curator streeft ernaar om in de 3e verslagperiode met de bestuurder van
failliet, tevens bestuurder van Zorgboerderij Het Karw ei BV, tot een vergelijk
te komen.

De curator heeft in de derde verslagperiode bij herhaling de bestuurder
gevraagd om een reactie/voorstel. De bestuurder reageerde niet. W el nam
iemand telefonisch contact op die stelde namens de bestuurder te bellen. Hij
zou de curator per email een reactie geven. De curator heeft niets ontvangen.
De curator heeft de bestuurder hiervan verslag gedaan en gevraagd of de
bestuurder of die heer of zelf alsnog w il reageren. De curator heeft niets meer
vernomen. De curator zal de bestuurder nog een keer uitnodigen op zijn
kantoor. Als ook dat niet slaagt zal de curator de RC vragen de bestuurder op
te roepen.
De curator heeft in de derde verslagperiode w el een bedrag op de
faillissementsrekening ontvangen van € 750,-. Onduidelijk is w aarop dat ziet.
Het zal een deelbetaling zijn. De bestuurder reageert desgevraagd niet.

12-03-2020
3

De curator heeft in de vierde verslagperiode bij herhaling de bestuurder gebeld
en gemaild. De bestuurder reageerde niet. Vanw ege Corona heeft de curator
nog niet de RC gevraagd de bestuurder op te roepen.
Deze w eek echter nam w ederom namens de bestuurder degene contact met
de curator op die eerder al gebeld had. Het bleek de financieel adviseur van de

12-06-2020
4

bestuurder te zijn. Toegezegd is dat volgende w eek de curator nog
aanvullende stukken w orden gezonden en dat er daarna een bespreking komt
op het kantoor van de curator.
In het volgende verslag zal hierop teruggekomen w orden.
De curator heeft in de vijfde verslagperiode een bespreking op zijn kantoor
gehad met de bestuurder en diens financieel adviseur. Daarna heeft de
bestuurder een voorstel gedaan.
Dat voorstel van de bestuurder betreft echter een betalingsregeling. Niet
w ordt duidelijk aangegeven op w elk bedrag en op w elke posten die
voorgestelde betalingsregeling ziet.
De curator heeft vervolgens een optelling gemaakt van het paulianeuse
bedrag, de overgenomen activa, overgenomen goodw ill, de na het staken
van de activiteiten toch aangaan van een lening op naam van de Stichting,
het gebruik van het gehuurde/gepachte en het verbruik van energie en de
bestuurder verzocht te bevestigen dat dat bedrag akkoord is.
De curator heeft tevens de voorgestelde betalingsregeling ten aanzien van
dat bedrag concreet gemaakt en verzocht of het substantiëlere bedragen
kunnen zijn.
De curator w acht op de reactie van de bestuurder. Indien akkoord zal de
curator dit voorstel aan de Rechter-Commissaris doen ter goedkeuring. De
curator gaat ervan uit dat dit in de volgende verslagperiode moet kunnen
w orden afgerond.

11-09-2020
5

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
n.v.t.

21-09-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
in kaart brengen van de omvang en w aarde van de bedrijfsmiddelen

21-09-2019
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

n.v.t.
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
n.v.t.

21-09-2019
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
n.v.t.

3.8 Andere activa

21-09-2019
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

n.v.t.
totaal

Toelichting andere activa
n.v.t.

21-09-2019
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
n.v.t.

21-09-2019
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Zorgboerderij Het Karw ei BV en ABN AMRO

€ 118,74

€ 118,74

totaal

€ 118,74

€ 118,74

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
De curator heeft met de bestuurder van Zorgboerderij Het Karw ei BV
afgesproken om in de 2e verslagperiode, nadat de curator de financiële
gegevens van de bestuurder heeft ontvangen, daarover een bespreking te
hebben en te trachten tot een vergelijk te komen.

21-09-2019
1

Het banksaldo (€ 7,34) is bij ABN AMRO opgevraagd

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De curator streeft ernaar ion de 3e verslagperiode met de bestuurder van
failliet tevens de bestuurder van Zorgboerderij Het Karw ei BV tot een vergelijk
te komen.

20-12-2019
2

De curator streeft ernaar in de volgende verslagperiode met de bestuurder van
failliet tevens de bestuurder van Zorgboerderij Het Karw ei BV tot een vergelijk
te komen.

12-06-2020
4

De curator streeft ernaar in de volgende verslagperiode met de bestuurder
van failliet tevens de bestuurder van Zorgboerderij Het Karw ei BV tot een
vergelijk te komen. Zie hierover elders in de verslag meer.

11-09-2020
5

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

21-09-2019
1

5.2 Leasecontracten
n.v.t.

5.3 Beschrijving zekerheden

21-09-2019
1

5.3 Beschrijving zekerheden
n.v.t.

21-09-2019
1

5.4 Separatistenpositie
n.v.t.

21-09-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
n.v.t.

21-09-2019
1

5.6 Retentierechten
n.v.t.

21-09-2019
1

5.7 Reclamerechten
n.v.t.

21-09-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
n.v.t.

21-09-2019
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
n.v.t.

21-09-2019
1

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

6.2 Financiële verslaglegging

21-09-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
n.v.t.

21-09-2019
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
n.v.t.

21-09-2019
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
n.v.t.

21-09-2019
1

6.5 Verantwoording
n.v.t.

21-09-2019
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
n.v.t.

21-09-2019
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
n.v.t.

21-09-2019
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
n.v.t.

21-09-2019
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft nog geen administratie ontvangen.
De bestuurder heeft enkele keren overhandiging van de administratie en
jaarrekeningen toegezegd, maar door persoonlijke omstandigheden is dat nog
niet gelukt. De bestuurder heeft nu de curator de toezegging gedaan dat hij
volgende w eek alle stukken krijgt.

21-09-2019
1

Zoals hierboven aangegeven is de curator door de financieel adviseur van de
bestuurder toegezegd dat er volgende w eek nog stukken zouden w orden
aangeleverd en zal er daarna een bespreking plaatsvinden.

12-06-2020
4

De door de financieel adviseur van de bestuurder toegezegde stukken heeft
de curator niet ontvangen.
W el heeft er een bespreking plaatsgevonden met de bestuurder en de
financieel adviseur en heeft de curator een voorstel ontvangen, w aarover
elders in dit verslag meer.

11-09-2020
5

7.2 Depot jaarrekeningen
Via de KvK zijn geen jaarrekeningen in te zien. Er zijn geen deponeringen
aanw ezig.

21-09-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
n.v.t.

21-09-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
n.v.t.

21-09-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Er is vooralsnog niet aantoonbaar voldaan aan de boekhoudplicht.

21-09-2019
1

Via de KvK zijn geen jaarrekeningen in te zien. Er zijn geen deponeringen
aanw ezig.
De bestuurders van de Stichting Het Karw ei hebben direct na in functie treding
de activiteiten gestaakt en om-niet overgedragen aan Zorgboerderij Het
Karw ei BV, w aarvan één van hen de bestuurder en aandeelhouder w as en is.
Thans w ordt de curator aangeboden daar een vergoeding voor te voldoen.
Verder hebben de bestuurders van de Stichting Het Karw ei direct na in functie
treding de boerderij en de gepachte gronden, incl. energie, ter beschikking
gesteld aan de Zorgboerderij Het Karw ei BV, w aarvan één van hen de
bestuurder en aandeelhouder w as en is. Echter w el met de afspraak om de
huur, pacht en energiekosten te betalen. In dat laatste is de BV overigens niet
volledig geslaagd.

Toelichting
De situatie zoals beschreven in het 1e verslag is ongew ijzigd.
Er zijn inmiddels w el ontvangen de jaarrekeningen 2016 en 2017, maar verder
is er over die jaren niets ontvangen aan administratie.
Over de jaren nadien is niets ontvangen aan jaarrekeningen en niets aan
administratie.

20-12-2019
2

12-03-2020
Toelichting

De situatie zoals beschreven in het 2e verslag is ongew ijzigd.

Toelichting
De situatie zoals beschreven in het 3e verslag is ongew ijzigd.

3
12-06-2020
4

de situatie zoals beschreven in het 2e verslag is ongew ijzigd. De curator heeft
geen betaling van € 1.420 ontvangen, ondanks toezegging. W el is er op de
faillissementsrekening ontvangen een bedrag van € 750,-. De bestuurder geeft
niet aan w aarop dat bedrag ziet.

Toelichting
In de vijfde verslagperiode is een vordering ingediend van € 25.000 voor een
aan de Stichting verstrekte lening, echter van ruim nadat de
bedrijfsactiviteiten in de Stichting volgens de bestuurder zouden zijn
gestaakt. Dus in de periode dat de bedrijfsactiviteiten zouden zijn voortgezet
door een andere rechtspersoon van de bestuurder, Zorgboerderij Het Karw ei
BV.
Uit navraag bij de bestuurder bleek dat dit inderdaad onjuist w as. Het geld
van de lening is door Zorgboerderij Het Karw ei BV ontvangen en uitgegeven.
De bestuurder had dit zelf w illen regelen met de geldlener, buiten de curator
om. Omdat dat niet lukte is de vordering alsnog door de geldlener bij de
curator ingediend. De curator heeft de bestuurder en Zorgboerderij Het
Karw ei BV hiervoor aansprakelijk gesteld. Zij hebben aangegeven het bedrag
aan de curator te w illen terugbetalen, via een betalingsregeling. Hierover
hieronder meer.
De curator heeft verder in de vijfde verslagperiode een bespreking op zijn
kantoor gehad met de bestuurder en diens financieel adviseur. Daarna heeft
de bestuurder een voorstel gedaan.
Dat voorstel van de bestuurder betreft echter een betalingsregeling. Niet
w ordt duidelijk aangegeven op w elk bedrag en op w elke posten die
voorgestelde betalingsregeling ziet.
De curator heeft vervolgens een optelling gemaakt van het paulianeuse
bedrag, de overgenomen activa, overgenomen goodw ill, het na het staken
van de activiteiten toch aangaan van een lening op naam van de Stichting,
het gebruik van het gehuurde/gepachte en het verbruik van energie en de
bestuurder verzocht te bevestigen dat dat bedrag akkoord is.
De curator heeft tevens de voorgestelde betalingsregeling ten aanzien van
dat bedrag concreet gemaakt en verzocht of het substantiëlere bedragen
kunnen zijn.
De curator w acht op de reactie van de bestuurder. Indien akkoord zal de
curator dit voorstel aan de Rechter-Commissaris doen ter goedkeuring. De
curator gaat ervan uit dat dit in de volgende verslagperiode moet kunnen
w orden afgerond.

7.6 Paulianeus handelen

11-09-2020
5

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

21-09-2019
1

Toelichting
De curator heeft in de 2e verslagperiode een gesprek met de bestuurder van
Stichting Het Karw ei, tevens bestuurder van Zorgboerderij Het Karw ei BV, om
te bespreken w at er rond 1.4.2017 precies is gebeurd en w at de w aarde
daarvan w as.
Ja

20-12-2019
2

Toelichting
Vastgesteld is dat bestuurder € 1.420,- paulianeus heeft opgenomen. Hij heeft
toegezegd dat bedrag te zullen terugbetalen aan de faillissementsboedel.
Ja

12-03-2020
3

Toelichting
de situatie zoals beschreven in het 2e verslag is ongew ijzigd. De curator heeft
geen betaling van € 1.420 ontvangen, ondanks toezegging. W el is er op de
faillissementsrekening ontvangen een bedrag van € 750,-. De bestuurder geeft
niet aan w aarop dat bedrag ziet.

Toelichting
de situatie zoals beschreven in het 2e en 3e verslag is ongew ijzigd. De curator
heeft geen betaling van € 1.420 ontvangen, ondanks toezegging. W el is er op
de faillissementsrekening ontvangen een bedrag van € 750,-. De bestuurder
geeft niet aan w aarop dat bedrag ziet.

12-06-2020
4

Zoals hierboven aangegeven komt er in de volgende verslagperiode op het
kantoor van de curator een bespreking met de bestuurder en zijn financieel
adviseur. Eén van de onderw erpen zal zijn het bespreken w at er op 1.4.2017
precies is gebeurd, w at de w aarde daarvan is en de terugbetaling van €
1.420,-.

Toelichting
De bestuurder heeft een betalingsvoorstel gedaan maar niet aangegeven op
w elke posten dat ziet. Aangenomen mag w orden dat het ook ziet op het
paulianeus handelen.
In de volgende verslagperiode zal dit duidelijk w orden.

11-09-2020
5

7.7 Toelichting rechtmatigheid
zie de punten hierboven

21-09-2019
1

zie de punten hierboven

20-12-2019
2

zie de punten hierboven

12-03-2020
3

zie de punten hierboven

11-09-2020
5

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
de curator heeft getracht in kaart te brengen w at en rond 1.4.2017 heeft
plaatsgevonden en w ar de financiële w aarde daarvan w as.

21-09-2019
1

als verslag 1. De curator streeft ernaar dit punt in de 3e verslagperiode
definitief te kunnen vaststellen

20-12-2019
2

als verslag 2. De curator streeft ernaar in de 4e verslagperiode dit punt
definitief te kunnen vaststellen.

12-03-2020
3

als verslag 2 en 3. De curator streeft ernaar in de volgende verslagperiode dit
punt definitief te kunnen vaststellen.

12-06-2020
4

De curator heeft in de vijfde verslagperiode een bespreking op zijn kantoor
gehad met de bestuurder en diens financieel adviseur. Daarna heeft de
bestuurder een voorstel gedaan.
Dat voorstel van de bestuurder betreft echter een betalingsregeling. Niet
w ordt duidelijk aangegeven op w elk bedrag en op w elke posten die
voorgestelde betalingsregeling ziet.
De curator heeft vervolgens een optelling gemaakt van het paulianeuse
bedrag, de overgenomen activa, overgenomen goodw ill, de na het staken
van de activiteiten toch aangaan van een lening op naam van de Stichting,
het gebruik van het gehuurde/gepachte en het verbruik van energie en de
bestuurder verzocht te bevestigen dat dat bedrag akkoord is.
De curator heeft tevens de voorgestelde betalingsregeling ten aanzien van
dat bedrag concreet gemaakt en verzocht of het substantiëlere bedragen
kunnen zijn.
De curator w acht op de reactie van de bestuurder. Indien akkoord zal de
curator dit voorstel aan de Rechter-Commissaris voorleggen ter goedkeuring.
De curator gaat ervan uit dat dit in de volgende verslagperiode moet kunnen
w orden afgerond.

11-09-2020
5

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 2.702,14
Toelichting
dit betreft de verhuurder, vanaf faillissementsdatum tot 1.10.2019

8.2 Pref. vord. van de fiscus

21-09-2019
1

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 18.852,00

21-09-2019
1

Toelichting
De fiscus heeft bij de curator een vordering ingediend van € 16.109,- + € 2.743
aan kosten, dus in totaal: € 18.852
€ 18.852,00

20-12-2019
2

Toelichting
geen w ijzigingen ten opzichte van het 1e verslag
€ 18.852,00

12-03-2020
3

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

21-09-2019
1

Toelichting
n.v.t.

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

21-09-2019
1

Toelichting
n.v.t.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
6

21-09-2019
1

12

20-12-2019
2

13

12-03-2020
3

14

12-06-2020
4

15

11-09-2020
5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 36.543,89

21-09-2019
1

€ 51.400,54

20-12-2019
2

€ 51.492,45

12-03-2020
3

€ 52.967,97

12-06-2020
4

€ 77.967,97

11-09-2020
5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
nog niet bekend

21-09-2019
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
aanschrijven en op de diverse lijsten noteren

21-09-2019
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
n.v.t.

21-09-2019
1

9.2 Aard procedures
n.v.t.

21-09-2019
1

9.3 Stand procedures
n.v.t.

21-09-2019
1

9.4 Werkzaamheden procedures
n.v.t.

21-09-2019
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- administratie/financiële getallen van bestuurder ontvangen en nader in beeld
brengen
- Crediteuren nader in beeld brengen
- rechtmatigheid nader in beeld brengen
- een vergoeding bepalen voor de op ca. 1.4.2017 door Zorgboerderij Het
Karw ei BV overgenomen activa en voor het gebruik sindsdien van het
gehuurde en gepachte, incl. energie.

21-09-2019
1

- Crediteuren nader in beeld brengen
- rechtmatigheid nader in beeld brengen
- een vergoeding bepalen voor de op ca. 1.4.2017 door Zorgboerderij Het
Karw ei BV overgenomen activa en voor het gebruik sindsdien van het
gehuurde en gepachte, incl. energie.

20-12-2019
2

- Crediteuren nader in beeld brengen
- rechtmatigheid nader in beeld brengen
- een vergoeding bepalen voor de op ca. 1.4.2017 door Zorgboerderij Het
Karw ei BV overgenomen activa en voor het gebruik sindsdien van het
gehuurde en gepachte, incl. energie.
- betaling paulianeus handelen incasseren

12-03-2020
3

- rechtmatigheid nader in beeld brengen
- een vergoeding bepalen voor de op ca. 1.4.2017 door Zorgboerderij Het
Karw ei BV overgenomen activa en voor het gebruik sindsdien van het
gehuurde en gepachte, incl. energie.
- betaling paulianeus handelen incasseren
- het bestuderen van de toegezegde nadere stukken en het hebben van een
bespreking met de bestuurder en zijn financieel adviseur over bovenstaande
punten.

12-06-2020
4

- rechtmatigheid nader in beeld brengen
- een vergoeding bepalen voor de op ca. 1.4.2017 door Zorgboerderij Het
Karw ei BV overgenomen activa en voor het gebruik sindsdien van het
gehuurde en gepachte, incl. energie.
- betaling paulianeus handelen en onrechtmatig handelen incasseren
- de afspraken over het terug te betalen bedrag en de betalingsregeling
schriftelijk vastleggen en goedkeuring vragen aan de RC

11-09-2020
5

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
2020

21-09-2019
1

10.3 Indiening volgend verslag
11-12-2020

11-09-2020
5

10.4 Werkzaamheden overig
n.v.t.

Bijlagen
Bijlagen

21-09-2019
1

