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Algemene gegevens
Naam onderneming
SCC De Poorterij B.V. en Cultureel Management Nederland B.V.

23-12-2019
1

Gegevens onderneming
Dit verslag heeft betrekking op de volgende vennootschappen:

23-12-2019
1

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SCC De Poorterij
B.V. (SCC De Poorterij), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
nummer 63221314, statutair gevestigd te Zaltbommel, feitelijk gevestigd te
(5301 EW ) Zaltbommel aan het adres Nieuw straat 2, in staat van faillissement
verklaard op 29 oktober 2019;
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CULTUREEL
MANAGEMENT NEDERLAND B.V. (hierna: "CMN"), ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder nummer 52391973, statutair gevestigd te 'sHertogenbosch, feitelijk gevestigd te (5301 EW ) Zaltbommel aan het adres
Nieuw straat 2, in staat van faillissement verklaard op 29 oktober 2019;
Verslag 3:
Onderhavig verslag ziet enkel nog op het faillissement van SCC De Poorterij
B.V. Ten aanzien van Cultureel Management Nederland B.V. is een los verslag
gemaakt en gepubliceerd, onder insolventienummer F.05/19/429

Activiteiten onderneming

23-06-2020
3

Activiteiten onderneming
De activiteiten van SCC De Poorterij w orden beschreven als de exploitatie van
een theater/sociaal cultureel centrum De Poorterij, in al zijn facetten.

23-12-2019
1

De activiteiten van CMN w orden beschreven als beheer en management van
w elzijns-, sport- en/of recreatieaccommodaties. CMN is de holding van SCC De
Poorterij.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2017

€ 703.713,39

€ 77.420,89

€ 800.918,85

2018

€ 612.742,88

€ 232.310,21

€ 773.043,87

2019

€ 181.078,18

€ 188.502,87

€ 958.328,72

Toelichting financiële gegevens
Op dit moment zijn de financiële gegevens nog onbekend, nu deze nog niet
door de bestuurder zijn aangeleverd. De administratie en boekhouding is
bijgehouden in Exact. Bestuurder en curator zijn in overleg met Exact om
toegang tot deze gegevens te krijgen.

23-12-2019
1

Curator heeft de boekhouding en administratie van failliet uit Exact ontvangen
en daaruit volgen bovenstaande financiële gegevens.

23-03-2020
2

Gemiddeld aantal personeelsleden
0

23-12-2019
1

Toelichting
Op faillissementsdatum had zow el SCC De Poorterij als CMN nul
personeelsleden in dienst.

Boedelsaldo
€ 0,00

23-12-2019
1

€ 5.011,83

23-06-2020
3

€ 5.784,83

31-12-2020
5

Verslagperiode

Verslagperiode
van
29-10-2019

23-12-2019
1

t/m
22-12-2019
van
23-12-2019

23-03-2020
2

t/m
23-3-2020
van
24-3-2020

23-06-2020
3

t/m
23-6-2020
van
23-9-2020

31-12-2020
5

t/m
13-12-2020

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

70 uur 0 min

2

25 uur 48 min

3

34 uur 0 min

4

9 uur 18 min

5

13 uur 30 min

totaal

152 uur 36 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
SCC De Poorterij is opgericht op 24 april 2015 en heeft de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CULTUREEL MANAGEMENT
NEDERLAND B.V. als bestuurder. De heer Ronny Cornelis Cretier is middellijk
bestuurder van SCC De Poorterij.

23-12-2019
1

CMN is opgericht op 26 april 2011 en heeft de heer Ronny Cornelis Cretier als
bestuurder.

1.2 Lopende procedures
Curator is niet bekend met enige lopende procedures.

23-12-2019
1

1.3 Verzekeringen
Voor curator is nog onbekend of SCC De Poorterij en CMN op
faillissementsdatum nog over de voor haar bedrijf gebruikelijke verzekeringen
beschikten.

23-12-2019
1

Voor zover curator bekend, w aren er ten tijde van de faillietverklaring geen
lopende verzekeringen w aarbij SCC De Poorterij contractspartij w as.

23-03-2020
2

1.4 Huur
CMN huurde van NV De Poorterij een sociaal-cultureel centrum, lokaal bekend
als "de Poorterij", gelegen aan het adres Nieuw straat 2 te (5301 EW )
Zaltbommel.

23-12-2019
1

Vooralsnog is curator geen huurovereenkomst bekend w aarbij SCC De
Poorterij contractspartij w as.

23-03-2020
2

1.5 Oorzaak faillissement
Gevraagd naar de oorzaken van het faillissement, verklaarde de (middellijk)
bestuurder van SCC De Poorterij en CMN dat de inkomsten, die met name
w erden verkregen vanuit subsidies, niet voldoende w aren om aan lopende
verplichtingen te kunnen voldoen.
Het voorgaande betreft het relaas van de (middellijk) bestuurder van SCC De
Poorterij en CMN. Curator zal nog nader onderzoek uitvoeren naar de oorzaak
van het faillissement en zal zo nodig hierop terugkomen.

23-12-2019
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

23-12-2019
1

Toelichting
Ten tijde van het faillissement w aren nul personeelsleden in dienst bij SCC De
Poorterij en CMN.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
8

23-12-2019
1

Toelichting
SCC De Poorterij had in het jaar voorafgaand aan faillissement acht
personeelsleden in dienst. CMN had in het jaar voorafgaand aan faillissement
nul personeelsleden in dienst.

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
Een maand voor faillissement is het personeel ontslagen en in dienst getreden
bij NV De Poorterij. Hier lijkt sprake te zijn van overgang van onderneming.
Vanw ege onduidelijkheid hierover is een UW V-bijeenkomst gepland en heeft
curator veel contact gehad met (oud)personeelsleden en het UW V.

23-12-2019
1

Curator zal komende verslagperiode contact onderhouden met het UW V.
Naar verw achting geen.

23-03-2020
2

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
SCC De Poorterij en CMN bezitten geen onroerende zaken.

23-12-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen w erkzaamheden.

3.3 Bedrijfsmiddelen

23-12-2019
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Stoelen, banken, bureaus, computers, printers,
etc..

€ 6.000,00

€ 0,00

totaal

€ 6.000,00

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Bovengenoemde activa is door middel van een activatransactie verkocht aan
NV De Poorterij.

23-12-2019
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De hiervoor beschreven bedrijfsmiddelen vallen deels aan te merken als
bodemzaken. Nu er geen verpanding heeft plaatsgevonden van de
bedrijfsmiddelen, speelt het bodemvoorrecht echter niet.

23-12-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De komende verslagperiode zal bovengenoemde activatransactie w orden
afgerond.

23-12-2019
1

Naar verw achting geen.

23-03-2020
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
SCC De Poorterij en CMN hebben geen voorraden/onderhanden w erk in
eigendom.

23-12-2019
1

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
SCC De Poorterij en CMN beschikten over goodw ill, met name bestaande uit
telefoonnummers, klantenbestand, domeinnaam en het netw erk. De goodw ill is
tevens overgenomen in het kader van bovengenoemde activatransactie. De
verkoopopbrengst bedraagt € 26.000,--.

23-12-2019
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
De komende verslagperiode zal bovengenoemde activatransactie w orden
afgerond.

23-12-2019
1

De overdracht van de activa is afgerond. Naar verw achting hoeft curator geen
w erkzaamheden meer uit te voeren met betrekking tot de activa.

23-03-2020
2

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

50 debiteuren

€ 17.490,61

€ 3.294,99

totaal

€ 17.490,61

€ 3.294,99

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Curator dient de debiteurenportefeuilles per faillissementsdatum nog te
ontvangen van SCC De Poorterij en CMN.

23-12-2019
1

Curator heeft de debiteurenportefeuille per faillissementsdatum ontvangen en
gaat komende verslagperiode over tot de inning hiervan.

23-03-2020
2

Er zijn vijftig debiteuren opgenomen in de administratie voor een totaalbedrag
van € 17.490,61.
Verslag 3:
Tot dusver heeft curator een bedrag van € 2.676,57 kunnen innen bij diverse
debiteuren. Met de overige debiteuren w ordt nog uitvoerig gecorrespondeerd
en een aantal facturen kunnen niet meer geïnd w orden w egens later aan het
licht gekomen prijsafspraken tussen bestuurder en debiteuren.

23-06-2020
3

Verslag 4:
Tot dusver heeft curator een bedrag van € 2.676,57 kunnen innen. Curator
correspondeert voort met de overige debiteuren. Een bedrag van tot op heden
€ 6.276,81 is oninbaar gebleken in verband met foutieve facturen, betalingen
die reeds hebben plaatsgevonden, prijsafspraken en verrekeningen.

23-09-2020
4

Verslag 5:
Tot op heden heeft curator een bedrag van € 3.294,99 kunnen innen. Curator
correspondeert nog voort met een aantal debiteuren. Een bedrag van €
10.135,74 is oninbaar in verband met foutieve facturen, betalingen die reeds
hebben plaatsgevonden, prijsafspraken en verrekeningen.

31-12-2020
5

4.2 Werkzaamheden debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Curator zal zich richten op het ontvangen van informatie omtrent de
debiteurenportefeuille.

23-12-2019
1

Curator gaat komende verslagperiode over tot het innen van de
debiteurenportefeuille.

23-03-2020
2

Verslag 3:
Curator zal komende verslagperiode de correspondentie met debiteuren en
het innen van de debiteurenportefeuille voortzetten.

23-06-2020
3

Verslag 4:
Curator zal komende verslagperiode de correspondentie met debiteuren en
het innen van de debiteurenportefeuille voortzetten.

23-09-2020
4

Verslag 5:
Curator zal komende verslagperiode de correspondentie met debiteuren en
het innen van de debiteurenportefeuille voortzetten.

31-12-2020
5

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

23-12-2019
1

Toelichting vordering van bank(en)
Curator is vooralsnog niet bekend met enige bancaire vordering van een bank
op gefailleerden.

5.2 Leasecontracten
Curator is vooralsnog niet bekend met leasecontracten w aarbij gefailleerden
partij zijn.

23-12-2019
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Gefailleerden lijken de volgende zekerheden gevestigd te hebben bij Serum
Consultancy:

23-12-2019
1

- pandrecht op aandelen van CMN-Maartenskerk, SCC De Poorterij en W FS.
Curator onderzoekt de gestelde zekerheden nog.
Verslag 3:
Na onderzoek is gebleken dat Serum Consultancy een rechtsgeldig pandrecht
heeft gevestigd op de aandelen van CMN-Maartenskerk, SCC De Poorterij en
W FS.

5.4 Separatistenpositie

23-06-2020
3

5.4 Separatistenpositie
Curator zal komende verslagperiode met Serum Consultancy in overleg treden.

23-12-2019
1

Curator heeft de gestelde zekerheden nog in onderzoek en zal het onderzoek
continueren tijdens de volgende verslagperiode.

23-03-2020
2

Verslag 3:
Serum Consultancy heeft een separatistenpositie.

23-06-2020
3

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Curator heeft vooralsnog in het faillissement van SCC De Poorterij tw ee
meldingen gekregen van partijen die een beroep doen op het recht van
eigendomsvoorbehoud.

23-12-2019
1

Curator heeft vooralsnog in het faillissement van CMN geen meldingen
gekregen van partijen die een beroep doen op het recht van
eigendomsvoorbehoud.
Curator heeft de eigendomsvoorbehouden in het faillissement van SCC De
Poorterij afgew ikkeld. Eén crediteur ziet af van zijn recht op
eigendomsvoorbehoud en één crediteur heeft nadere afspraken gemaakt met
NV De Poorterij en ziet naar aanleiding daarvan ook af van het recht op
eigendomsvoorbehoud.

23-03-2020
2

5.6 Retentierechten
Curator is op dit moment niet bekend met enig beroep op het retentierecht.

23-12-2019
1

5.7 Reclamerechten
Curator is op dit moment niet bekend met enig beroep op het reclamerecht.

23-12-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
(Nog) niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

23-12-2019
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Curator is in afw achting van eventueel nog in te dienen bancaire vorderingen.
Daarnaast heeft curator de beroepen op het recht van eigendomsvoorbehoud
in behandeling en tracht zij deze zo snel en goed mogelijk af te w ikkelen. Dit
geldt eveneens voor de gestelde zekerheden van Serum Consultancy.

23-12-2019
1

Curator zal komende verslagperiode het onderzoek naar de gestelde
zekerheden van Serum Consultancy voortzetten en naar aanleiding daarvan
contact opnemen met deze partij.

23-03-2020
2

Verslag 3:
Curator zal komende verslagperiode in overleg treden met Serum Consultancy.

23-06-2020
3

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

23-12-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

23-12-2019
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Geen.

23-12-2019
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.

23-12-2019
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

6.6 Opbrengst

23-12-2019
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

23-12-2019
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

23-12-2019
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Geen.

23-12-2019
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Curator heeft nog niet de volledige boekhouding van de bestuurder ontvangen
en is in verdere afw achting hiervan. Zodra de boekhouding ontvangen is, zal
curator een aanvang maken met de onderzoeken zoals in de hoofdstuk
bedoeld.

23-12-2019
1

Curator heeft de boekhouding ontvangen en zal komende verslagperiode de
rechtmatigheidsonderzoeken in gang zetten.

23-03-2020
2

Verslag 3:
Curator heeft aanvang gemaakt met de rechtmatigheidsonderzoeken en heeft
diverse vragen aan bestuurder van failliet gesteld met betrekking tot de
bevindingen uit de rechtmatigheidsonderzoeken. Over diverse vraagstukken
w ordt verder gecorrespondeerd tussen curator en bestuurder van failliet.

23-06-2020
3

Verslag 4:
Curator correspondeert verder met bestuurder van failliet over diverse
vraagstukken, die zijn voortgekomen uit de rechtmatigheidsonderzoeken. In
dat kader zal binnenkort ook een bespreking plaatsvinden.

23-09-2020
4

Verslag 5:
In verband met de corona-maatregelen laat de bespreking met de
bestuurder nog even op zich w achten. Curator streeft er naar begin 2021
een bespreking met bestuurder in te plannen om de bevindingen uit het
rechtmatigheidsonderzoek voor te leggen.

31-12-2020
5

7.2 Depot jaarrekeningen

7.2 Depot jaarrekeningen
SCC De Poorterij:
De jaarrekeningen over 2015 en 2016 zijn tijdig gedeponeerd.
De jaarrekening over 2017 is te laat gedeponeerd. Curator heeft dit punt in
onderzoek.

23-12-2019
1

CMN:
De jaarrekeningen over 2015, 2016 en 2017 zijn tijdig gedeponeerd.
Curator heeft dit onderdeel nog in onderzoek.

23-03-2020
2

Verslag 4:
Curator heeft dit onderdeel nog in onderzoek. Bestuurder heeft tot op heden
geen verklaring gegeven over het te laat deponeren van de jaarrekening over
2017.

23-09-2020
4

Verslag 5:
Bestuurder heeft tot op heden geen verklaring gegeven over het te laat
deponeren van de jaarrekening over 2017.

31-12-2020
5

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

23-12-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
SCC De Poorterij is na 1 oktober 2012 opgericht en hoeft dan ook niet aan de
stortingsverplichting te voldoen.

23-12-2019
1

CMN is opgericht op 26 april 2011 en dit is voordat de W et Flex-BV in w erking
trad. CMN dient dan ook voldaan te hebben aan de stortingsverplichting van €
18.000,00 op de aandelen.

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Zie paragraaf 7.1.

23-12-2019
1

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Zie paragraaf 7.1.

23-12-2019
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Zie paragraaf 7.1.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

23-12-2019
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Curator zal komende periode zorg dragen voor het in bezit krijgen van de
boekhouding van SCC De Poorterij en CMN.

23-12-2019
1

Curator zal komende verslagperiode de rechtmatigheidsonderzoeken
aanvangen.

23-03-2020
2

Verslag 3:
Curator zal komende verslagperiode de rechtmatigheidsonderzoeken
voortzetten, alsmede het onderzoek naar het publiceren van de jaarrekening
van 2017.

23-06-2020
3

Verslag 4:
Curator zal komende verslagperiode voort corresponderen met bestuurder
over de diverse vraagstukken die zijn voortgekomen uit de
rechtmatigheidsonderzoeken.

23-09-2020
4

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Tot op heden zijn nog geen boedelvorderingen ingediend in de faillissementen
van SCC De Poorterij en CMN.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

23-12-2019
1

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 113.365,00

23-12-2019
1

Toelichting
SCC De Poorterij:
De Belastingdienst heeft tot op heden veertien vorderingen bij curator
ingediend met betrekking tot loonheffingen.
De Belastingdienst heeft tot op heden tw ee vorderingen bij curator ingediend
met betrekking tot vennootschapsbelasting.
De Belastingdienst heeft tot op heden één vordering bij curator ingediend met
betrekking tot omzetbelasting.

CMN:
De Belastingdienst heeft tot op heden nog geen vordering bij curator
ingediend.
€ 138.521,26

23-06-2020
3

Toelichting
De Belastingdienst heeft tot op heden vijftien vorderingen bij curator ingediend
met betrekking tot loonheffingen.
De Belastingdienst heeft tot op heden tw ee vorderingen bij curator ingediend
met betrekking tot vennootschapsbelasting.
De Belastingdienst heeft tot op heden drie vorderingen bij curator ingediend
met betrekking tot omzetbelasting.
€ 139.612,00
Toelichting
De Belastingdienst heeft tot op heden vijftien vorderingen bij curator ingediend
met betrekking tot loonheffingen.
De Belastingdienst heeft tot op heden tw ee vorderingen bij curator ingediend
met betrekking tot vennootschapsbelasting.
De Belastingdienst heeft tot op heden vier vorderingen bij curator ingediend
met betrekking tot omzetbelasting.

8.3 Pref. vord. UWV

23-09-2020
4

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

23-12-2019
1

Toelichting
Het UW V heeft geen vordering ingediend. Verw acht w ordt dat UW V ook geen
vordering in zal dienen nu zow el SCC De Poorterij als CMN geen personeel in
dienst had op het moment van faillietverklaring.
€ 13.436,26

23-06-2020
3

Toelichting
Verslag 3:
Het UW V heeft een loonvordering en een vordering van premie op grond van
de W et financiering sociale verzekeringen ingediend.
Curator neemt komende verslagperiode contact op met het UW V om dit te
onderzoeken.

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Er hebben zich tot op heden geen andere crediteuren met een preferente
vordering bij curator gemeld.

23-12-2019
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
14

23-12-2019
1

Toelichting
Tot op heden hebben zich veertien crediteuren met een concurrente vordering
bij curator gemeld; tien crediteuren in het faillissement van SCC De Poorterij en
vier in het faillissement van CMN.
14

23-03-2020
2

Toelichting
Tot op heden hebben zich veertien crediteuren met een concurrente vordering
bij curator ingediend in het faillissement van SCC De Poorterij.
16
Toelichting
Verslag 3:
Tot op heden hebben zestien crediteuren een concurrente vordering bij curator
ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

23-06-2020
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 231.476,05

23-12-2019
1

Toelichting
SCC De Poorterij: € 49.340,34
CMN: € 182.135,71
€ 58.741,53

23-03-2020
2

Toelichting
In het faillissement van SCC De Poorterij.
€ 62.101,57

23-06-2020
3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Vooralsnog onbekend.

23-12-2019
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
De correspondentie met crediteuren w ordt in de komende verslagperiode
voortgezet.

23-12-2019
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Er is curator geen procedure bekend w aarbij een van de gefailleerde
momenteel betrokken is. Zie 1.2.

23-12-2019
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

23-12-2019
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

23-12-2019
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

23-12-2019
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Curator zal zich komende verslagperiode richten op:

23-12-2019
1

- verkrijgen debiteurenportefeuille;
- afw ikkelen eigendomsvoorbehouden;
- afronden activatransactie;
- verkrijgen boekhouding en administratie;
- correspondentie crediteuren.
Curator zal zich komende verslagperiode richten op:

23-03-2020
2

- innen debiteurenportefeuille;
- corresponderen met Serum Consultancy (pandrechten);
- voortzetten rechtmatigheidsonderzoeken;
- corresponderen met crediteuren.
Verslag 3:
Curator zal zich komende verslagperiode richten op:
- corresponderen met debiteuren en innen debiteurenportefeuille;
- corresponderen met Serum Consultancy (pandrechten);
- voortzetten rechtmatigheidsonderzoeken;
- corresponderen met het UW V;
- corresponderen met crediteuren.

23-06-2020
3

Verslag 4:
Curator zal zich komende verslagperiode richten op:

23-09-2020
4

- verdere inning debiteurenportefeuille;
- voortzetten rechtmatigheidsonderzoeken;
- corresponderen met crediteuren.
Verslag 5:
Curator zal zich komende verslagperiode richten op:

31-12-2020
5

- verdere inning debiteurenportefeuille;
- voortzetten rechtmatigheidsonderzoeken;
- corresponderen met crediteuren.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Vooralsnog onbekend.

23-12-2019
1

10.3 Indiening volgend verslag
30-3-2021

31-12-2020
5

10.4 Werkzaamheden overig
Zie 10.1 van dit verslag.

Bijlagen
Bijlagen

23-12-2019
1

