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Algemene gegevens
Naam onderneming
Stichting 8Bahn

10-01-2020
1

Gegevens onderneming
De stichting Stichting 8Bahn, statutair gevestigd te Arnhem met bezoekadres
Simon Stevinw eg 20, 6827 BT te Arnhem, ingeschreven in het handelsregister
van de Kamer van Koophandel met nummer 09191805.

10-01-2020
1

Activiteiten onderneming
Het organiseren van activiteiten, met name ter promotie en
vertegenw oordiging van de elektronische muziek.

10-01-2020
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2017

Winst en verlies

Balanstotaal

€ -4.951,53

€ 170.209,03

2018

€ 170.368,25

Toelichting financiële gegevens
In onderzoek.

Gemiddeld aantal personeelsleden

10-01-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
0

10-01-2020
1

Toelichting
Geen.

Boedelsaldo
€ 0,00

10-01-2020
1

Verslagperiode
van
3-12-2019

10-01-2020
1

t/m
10-1-2020
van
11-1-2020

10-04-2020
2

t/m
10-4-2020
van
11-4-2020

10-07-2020
3

t/m
10-7-2020
van
11-7-2020

08-10-2020
4

t/m
8-10-2020
van
9-10-2020

08-01-2021
5

t/m
8-1-2021
van
9-1-2021
t/m
8-4-2021

Bestede uren

08-04-2021
6

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

7 uur 42 min

2

7 uur 54 min

3

7 uur 0 min

4

4 uur 6 min

5

4 uur 48 min

6

7 uur 48 min

totaal

39 uur 18 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Stichting 8Bahn is op 16 januari 2009 opgericht. Ten tijde van de
faillietverklaring w erd het bestuur gevormd door de heren P.M. Rietman en
A.W . Pillen.

10-01-2020
1

1.2 Lopende procedures
Voor zover bekend, w aren ten tijde van de faillietverklaring geen procedures
aanhangig. De curator heeft ook geen procedures aanhangig gemaakt.

10-01-2020
1

1.3 Verzekeringen
Vooralsnog niet van gebleken.

10-01-2020
1

1.4 Huur
Vooralsnog niet van gebleken.

1.5 Oorzaak faillissement

10-01-2020
1

1.5 Oorzaak faillissement
Volgens de bestuurder liggen de volgende feiten en omstandigheden aan het
faillissement ten grondslag.

10-01-2020
1

De stichting is in 2009 opgericht voor de organisatie van evenementen onder
de naam 8Bahn. In eerste instantie w as sprake van hobbymatige activiteiten.
Vanw ege het ontbreken van een w instoogmerk is daarom een stichting
opgericht. Later zijn de w erkzaamheden overgedragen aan dan w el
voortgezet in Havenloods Arnhem B.V. Dit vanw ege de almaar groeiende
omvang van de activiteiten. Die B.V. heeft de w erkzaamheden gestaakt
w aarna een van de bestuurders via een eigen B.V. de w erkzaamheden op
kleine schaal heeft voortgezet. Laatstgenoemde onderneming is sinds kort
gestaakt. Volgens de bestuurder omdat de benodigde vergunningen niet
w erden verkregen.
Vanuit de stichting zouden al ten minste anderhalf tot tw ee jaar geen
activiteiten meer w orden ontplooid.
Het faillissement van Havenloods Arnhem B.V. is op 10 december 2019
uitgesproken.

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

10-01-2020
1

Toelichting
Geen.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Toelichting
Geen.

10-01-2020
1

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
Geen.

3. Activa

10-01-2020
1

3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing.

10-01-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen.

10-01-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
Uit het grootboek 2018 blijkt dat de stichting zou beschikken over inventaris.
Het bestuur heeft aangegeven dat de stichting ten tijde van de
faillietverklaring niet langer over activa beschikte. De curator heeft nadere
vragen aan het bestuur gesteld.

10-01-2020
1

Volgens het bestuur w as er ten tijde van de faillietverklaring inderdaad geen
inventaris meer aanw ezig. De inventaris zou reeds in 2015 grotendeels zijn
afgeschreven: het is niet bekend w aarom deze post ten onrechte nog op de
balans staat. Een bestelbus is in 2016 of 2017 naar een sloperij gebracht,
aldus het bestuur.

10-04-2020
2

De curator onderzoekt of de naam 8Bahn en de domeinnaam w w w .8bahn.nl
tot het vermogen van gefailleerde behoren. Volgens het bestuur w aren beide
reeds voor aanvang van het faillissement overgedragen aan een derde. De
curator heeft het bestuur verzocht om een nadere onderbouw ing en
documentatie w aaruit de overdracht blijkt.

10-07-2020
3

De curator heeft het bestuur meermaals gerappelleerd, maar ondanks
toezeggingen tot op heden geen stukken ontvangen. Met de bestuurder is
daarom recent nogmaals telefonisch contact gew eest. De bestuurder vertelde
dat de stukken reeds per e-mail w aren verstuurd, maar door de curator is
geen e-mail ontvangen. De bestuurder heeft toegezegd de stukken nogmaals
te verzenden. Tot op heden heeft de curator nog geen e-mail ontvangen.

08-10-2020
4

De curator heeft tot op heden nog steeds geen stukken ontvangen, ondanks
w ederom meermaals het bestuur te hebben gerappelleerd en ondanks dat het
toesturen van de stukken door het bestuur telefonisch is toegezegd. Op de
laatste e-mails van de curator is door het bestuur niet gereageerd. Het lukt de
curator vooralsnog niet telefonisch contact te krijgen met het bestuur.

08-01-2021
5

Het bestuur heeft contact opgenomen en medio januari vond een bespreking
plaats. Na de bespreking heeft de curator documentatie van het bestuur
ontvangen w aaruit genoegzaam is gebleken dat de naam 8Bahn en de
domeinnaam w w w .8bahn.nl niet tot het vermogen van gefailleerde behoren.
Het onderdeel activa is daarmee afgerond.

08-04-2021
6

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De curator is in afw achting van een reactie van het bestuur.

10-01-2020
1

Geen.

10-04-2020
2

De curator is in afw achting van nadere informatie van het bestuur omtrent de
overdracht van de naam 8Bahn en de domeinnaam.

10-07-2020
3

De curator w acht de e-mail met stukken omtrent de overdracht van de merken domeinnaam af.

08-10-2020
4

De curator w acht nog steeds op stukken omtrent de overdracht van de merken domeinnaam.

08-01-2021
5

Dit onderdeel is afgerond.

08-04-2021
6

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

10-01-2020
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Geen.

10-01-2020
1

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Niet van toepassing.

10-01-2020
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Geen.

10-01-2020
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Uit het grootboek 2018 en de debiteurenlijst blijkt dat er mogelijk tw ee
debiteuren zijn. De curator heeft het bestuur om de adresgegevens van de
debiteuren en de onderliggende facturen gevraagd.

10-01-2020
1

Gegevens en/of facturen van debiteuren heeft de curator ondanks
herhaaldelijke verzoeken daartoe tot op heden niet mogen ontvangen.

10-04-2020
2

Het bestuur is nogmaals verzocht de debiteurenadministratie aan te leveren.

10-07-2020
3

Het bestuur heeft de curator laten w eten dat de openstaande facturen die er
nog zouden zijn, reeds w aren voldaan. Er zouden geen vorderingen op
debiteuren meer zijn.

08-10-2020
4

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De curator is in afw achting van een reactie van het bestuur.

10-01-2020
1

De curator w acht de reactie van het bestuur af.

10-07-2020
3

Geen.

08-10-2020
4

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
De stichting bankierde bij Rabobank. Zekerheden ten behoeve van Rabobank
zijn niet verstrekt.
€ 9.276,74
Toelichting vordering van bank(en)
Rabobank heeft een vordering ingediend w egens een ongeoorloofd
debetsaldo op de rekening.

5.2 Leasecontracten

10-01-2020
1

10-04-2020
2

5.2 Leasecontracten
Vooralsnog niet van gebleken.

10-01-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Vooralsnog niet van gebleken.

10-01-2020
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

10-01-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Vooralsnog niet van gebleken.

10-01-2020
1

Bij de curator heeft zich een partij gemeld die zich beroept op een
bruikleenovereenkomst en de aan haar toebehorende zaken w enst terug te
halen. De curator heeft die zaken niet aangetroffen. Volgens het bestuur gaat
het om zaken die elders zijn opgeslagen. De betreffende partij is voorafgaand
aan het faillissement al meermaals in de gelegenheid gesteld de goederen
retour te halen, aldus het bestuur. De curator heeft het bestuur daarop
verzocht contact op te nemen met deze partij over het teruggeven van de
zaken.

10-04-2020
2

De curator heeft de eigenaar van de in bruikleen gegeven zaken in contact
gebracht met het bestuur en hen verzocht de kw estie in onderling overleg af
te w ikkelen.

10-07-2020
3

De curator heeft niet meer van de eigenaar van de in bruikleen gegeven
goederen vernomen.

08-10-2020
4

5.6 Retentierechten
Vooralsnog niet van gebleken.

10-01-2020
1

5.7 Reclamerechten
Vooralsnog niet van gebleken.

10-01-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Geen.

10-01-2020
1

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

10-01-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

10-01-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Geen.

10-01-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.

10-01-2020
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

10-01-2020
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

10-01-2020
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

10-01-2020
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Geen.

10-01-2020
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft van het bestuur een deel van de administratie over 2017 en
2018 ontvangen. In 2019 zou geen administratie meer zijn gevoerd, omdat de
stichting geen activiteiten meer ontplooide. De curator heeft nadere stukken
opgevraagd, w aaronder de crediteurenlijst met naw -gegevens.

10-01-2020
1

Inmiddels heeft het bestuur de crediteurenlijst aangeleverd. Een
debiteurenlijst heeft de curator niet mogen ontvangen. De door de curator
opgevraagde bankafschriften kon het bestuur niet aanleveren, zodat de
curator die zelf bij Rabobank heeft opgevraagd. De gevraagde toelichting op
enkele balansposten kon het bestuur desgevraagd niet met stukken
onderbouw en.

10-04-2020
2

De bankafschriften zijn ontvangen van Rabobank. De debiteurenadministratie
is bij het bestuur nogmaals opgevraagd.

10-07-2020
3

Er blijkt geen sprake te zijn van debiteuren. De curator verw ijst verder naar
onderdeel 4 van het verslag.

08-10-2020
4

De administratie van gefailleerde is niet volledig bijgew erkt tot en met datum
faillietverklaring. De curator heeft het bestuur daarover vragen gesteld en
nadere stukken opgevraagd. Het bestuur heeft aan dat verzoek gehoor
gegeven. Gebleken is dat uit de fysieke en digitale administratie de rechten
en verplichtingen van gefailleerde w orden afgeleid.

08-04-2021
6

7.2 Depot jaarrekeningen
Niet van toepassing.

10-01-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

10-01-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Niet van toepassing.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

10-01-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De curator heeft haar bevindingen recent gedeeld met het bestuur en hen
gevraagd om een reactie.
Nee

08-01-2021
5

08-04-2021
6

Toelichting
Medio januari 2021 heeft een bespreking met het bestuur plaatsgevonden.
De curator heeft vragen gesteld over de bedrijfsmiddelen, verw ezen w ordt
naar onderdeel 3.3. van het verslag, en de administratie en bepaalde balansen journaalposten. Het bestuur heeft daarop een toelichting gegeven en
nadere documenten toegezonden. De vragen van de curator zijn
beantw oord. Hoew el de administratie niet volledig is bijgew erkt, blijkt daaruit
w el voldoende w elke rechten en verplichtingen gefailleerde heeft.
Onderliggende bescheiden zijn immers voorhanden. Van onbehoorlijk bestuur
is naar de mening van de curator daarom geen sprake.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
De curator heeft nog geen aanvang gemaakt met het
rechtmatigheidsonderzoek.
In onderzoek

10-01-2020
1

08-10-2020
4

Toelichting
Het rechtmatigheidsonderzoek is bijna afgerond. De curator zal haar
bevindingen op korte termijn met het bestuur delen.

Toelichting
De curator heeft haar bevindingen recent gedeeld met het bestuur en hen
gevraagd om een reactie.
Nee
Toelichting
Van paulianeus handelen is niet gebleken.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

08-01-2021
5

08-04-2021
6

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator heeft nog geen aanvang gemaakt met het
rechtmatigheidsonderzoek.

10-01-2020
1

De curator zal in de komende verslagperiode proberen om een aanvang te
maken met het rechtmatigheidsonderzoek.

10-04-2020
2

De bankafschriften zijn inmiddels door Rabobank aangeleverd. De curator heeft
een aanvang gemaakt met het rechtmatigheidsonderzoek maar dit onderzoek
is nog niet afgerond.

10-07-2020
3

De stukken die de curator tot haar beschikking heeft, zijn onderzocht. De
bevindingen uit het rechtmatigheidsonderzoek zullen op korte termijn met het
bestuur gedeeld w orden.

08-10-2020
4

De curator heeft haar bevindingen recent gedeeld met het bestuur en hen
gevraagd om een reactie.

08-01-2021
5

Het onderdeel rechtmatigheid is afgerond. Van paulianeus handelen is niet
gebleken, noch is sprake van onbehoorlijk bestuur. De curator heeft het
bestuur overeenkomstig bericht.

08-04-2021
6

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator moet nog een aanvang maken met het boekhoudkundig onderzoek.

10-01-2020
1

De curator is nog in afw achting van bericht van Rabobank met betrekking tot
de bankafschriften. De curator zal in de komende verslagperiode proberen om
een aanvang te maken met het rechtmatigheidsonderzoek.

10-04-2020
2

De curator zal proberen het rechtmatigheidsonderzoek in de komende
verslagperiode af te ronden.

10-07-2020
3

De curator heeft het rechtmatigheidsonderzoek bijna afgerond en zal haar
bevindingen op korte termijn delen met het bestuur.

08-10-2020
4

De curator is in afw achting van een reactie van het bestuur naar aanleiding
van de bevindingen van het rechtmatigheidsonderzoek.

08-01-2021
5

Het onderdeel rechtmatigheid is afgerond.

08-04-2021
6

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00

10-01-2020
1

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 4.757,00

10-01-2020
1

€ 5.122,00

10-04-2020
2

€ 5.490,00

10-07-2020
3

€ 5.122,00

08-10-2020
4

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

10-01-2020
1

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

10-01-2020
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
3

10-01-2020
1

7

10-04-2020
2

9

10-07-2020
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 11.443,21

10-01-2020
1

€ 84.838,89

10-04-2020
2

Toelichting
De naw -gegevens zijn ontvangen en de crediteuren zijn in de tw eede
verslagperiode aangeschreven. Er heeft zich een aantal partijen gemeld met
facturen geadresseerd aan Havenloods BV. Deze vorderingen zijn door de
curator betw ist en de partijen zijn verw ezen naar de curator van Havenloods
BV.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Hier kan de curator nog geen uitspraken over doen.

10-01-2020
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
De gebruikelijke w erkzaamheden zullen w orden verricht.
De crediteuren zullen w orden aangeschreven zodra de curator de naw gegevens heeft ontvangen.

10-01-2020
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

10-01-2020
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

10-01-2020
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

10-01-2020
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Geen.

10-01-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Activa en debiteuren
De curator heeft nadere stukken opgevraagd maar deze nog niet ontvangen.
Rechtmatigheid
De curator heeft nadere stukken opgevraagd maar deze nog niet ontvangen.
Het boekhoudkundig onderzoek moet nog w orden uitgevoerd.

10-01-2020
1

Rechtmatigheid/Bank en zekerheden
De curator verw acht de komende verslagperiode een aanvang te kunnen
maken met het rechtmatigheidsonderzoek. De curator heeft de
bankafschriften opgevraagd bij Rabobank.

10-04-2020
2

Activa
De curator is in afw achting van nadere onderbouw ing met betrekking tot de
overdracht van de naam 8Bahn en de domeinnaam.

10-07-2020
3

Debiteuren
De curator is nog in afw achting van contactgegevens van de debiteuren en
onderliggende facturen.
Rechtmatigheid
Afronden van het rechtmatigheidsonderzoek
Activa
De curator is in afw achting van de e-mail met stukken omtrent de overdracht
van de merk- en domeinnaam.

08-10-2020
4

Rechtmatigheid
Het rechtmatigheidsonderzoek is bijna afgerond. De curator zal haar
bevindingen op korte termijn delen met het bestuur.
Activa
De curator w acht nog steeds op stukken omtrent de overdracht van de merken domeinnaam.

08-01-2021
5

Rechtmatigheid
De curator is in afw achting van een reactie van het bestuur naar aanleiding
van de bevindingen van het rechtmatigheidsonderzoek.
De w erkzaamheden zijn in de zesde verslagperiode afgerond.

08-04-2021
6

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Hierover kan de curator nog geen uitspraken doen.

10-01-2020
1

Het faillissement kan w orden afgew ikkeld. Het zesde verslag is tevens het
eindverslag. Gelet op de stand van de boedel zal het faillissement w orden
voorgedragen voor opheffing w egens gebrek aan baten.

08-04-2021
6

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Geen.

10-01-2020
1

Bijlagen
Bijlagen

