Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Betreft
Verslagnummer
Datum verslag
Insolventienummer
Toezichtzaaknummer
Datum uitspraak

4
01-09-2022
F.05/21/242
NL:TZ:0000207428:F001
16-11-2021

R-C
Curator

mr. J.H. Steverink
mr S.H.J. Buitenkamp

Algemene gegevens
Naam onderneming
Ron's Sportcafe B.V.

21-12-2021
1

Gegevens onderneming
Besloten Vennootschap Ron’s Sportcafé B.V.
Opgericht op: 09-07-2019
KvK-nummer: 75320797
Vestigingsadres: Kerkstraat 9 A, 8162RS Epe
Enig aandeelhouder en bestuurder: de heer Ronnie Heersink

21-12-2021
1

Activiteiten onderneming
Besloten Vennootschap Ron’s Sportcafé B.V. w as verantw oordelijk voor de
exploitatie van de sportkantine in de Sporthal PW A te Epe, w elke sporthal
w ordt beheer door een Stichting. Het sportcafé bood alle sporters en
bezoekers de mogelijkheid om voor en/of na de w edstrijd of na de training nog
even na te praten en een hapje en een drankje te nuttigen.
Naast de exploratie van het sportcafé voerde Ron’s Sportcafé B.V. enkele
beheerstaken en schoonmaakw erkzaamheden uit voor de Sporthal PW A.
Alle activiteiten zijn gestaakt.

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

21-12-2021
1

Toelichting financiële gegevens
De financiële gegevens zijn nog niet bekend. De curator is in afw achting van de
administratie van de bestuurder. In de openbare registers van de KVK zijn
geen deponeringen aanw ezig.

21-12-2021
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
1

21-12-2021
1

Toelichting
De heer Heersink heeft de curator bericht dat hij in dienst w as van de
vennootschap. De curator heeft zich (voorlopig) op het standpunt gesteld dat
er te w einig onderbouw ing s voor de stelling dat er civielrechtelijk sprake van
een dienstverband is.

Boedelsaldo
€ 327,73

21-12-2021
1

€ 3.367,73

06-04-2022
2

Verslagperiode
van
16-11-2021

21-12-2021
1

t/m
20-12-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

12 uur 35 min

2

9 uur 25 min

3

6 uur 20 min

4

6 uur 50 min

totaal

35 uur 10 min

Toelichting bestede uren
De bestuurder heeft in eerste instantie verzet ingesteld tegen de
faillissementsuitspraak, maar dit verzet op 14 december 2021 ingetrokken. De
curator heeft om die reden haar w erkzaamheden tot 14 december 2021 tot het
minimum beperkt.

21-12-2021
1

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
de heer Ronnie Heersink is vanaf de oprichting enig aandeelhouder en
bestuurder van de vennootschap.

21-12-2021
1

1.2 Lopende procedures
De curator is niet bekend met lopende procedures.

21-12-2021
1

1.3 Verzekeringen
De curator heeft van de bestuurder begrepen dat er thans geen verzekeringen
(meer) lopen.

21-12-2021
1

1.4 Huur
De bedrijfsruimte w aar het sportcafé w erd geëxploiteerd w ordt gehuurd van
een stichting.

21-12-2021
1

De huur van de bedrijfsruimte is afgelopen verslag periode beëindigd. De
Bedrijfsruimte is w eer tot beschikking gesteld aan de verhuurder.

06-04-2022
2

1.5 Oorzaak faillissement
Het faillissement is op verzoek van een schuldeiser uitgesproken. De curator
heeft begrepen dat de bestuurder geen mogelijkheid zag om de vordering te
voldoen.
De curator heeft nog geen beschikking over de administratie. De administratie
moet nog w orden verstrekt door de bestuurder, maar vooralsnog lijkt het
faillissement het gevolg van een structureel tekort aan omzet ten opzichten
van de vaste lasten.

21-12-2021
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
1

21-12-2021
1

Toelichting
De heer Heersink heeft de curator bericht dat hij in dienst w as van de
vennootschap. De curator heeft zich (voorlopig) op het standpunt gesteld dat
er te w einig onderbouw ing s voor de stelling dat er civielrechtelijk sprake van
een dienstverband is.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
1

21-12-2021
1

Toelichting
De heer Heersink heeft de curator bericht dat hij in dienst w as van de
vennootschap. De curator heeft zich (voorlopig) op het standpunt gesteld dat
er te w einig onderbouw ing s voor de stelling dat er civielrechtelijk sprake van
een dienstverband is.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

20-12-2021

1

de curator heeft voor het geval er sprake is van een
dienstverband de arbeidsovereenkomst opgezegd.

totaal

1

2.4 Werkzaamheden personeel
De w erkzaamheden van de curator zijn afgerond.

21-12-2021
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Er zijn geen onroerende zaken aangetroffen op naam van failliet.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

21-12-2021
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
De w erkzaamheden van de curator zijn afgerond.

21-12-2021
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

diverse bedrijfsinventaris en voorraad

€ 3.040,00

totaal

€ 3.040,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De curator heeft van de bestuurder begrepen dat een (beperkt) deel van de
inventaris van het sportcafé eigendom is van failliet, maar het merendeel van
de inventaris in eigendom aan de stichting van de PW A hal toebehoort. Dit is
bevestigd door de Stichting. De curator heeft dit thans in onderzoek.

21-12-2021
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De curator heeft dit in onderzoek.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

21-12-2021
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De curator is thans aan het inventariseren w elke bedrijfsmiddelen in eigendom
aa failliet toebehoren en zal komende verslagperiode proberen deze te
verkopen.

21-12-2021
1

In de boedel van het faillissement van Ron’s Sportcafe heeft de curator een
beperkte bedrijfsinventaris aangetroffen. Deze bevonden zich allen in de
gehuurde bedrijfsruimte. Dit betreft de sportkantine van de (openbare)
sporthal in Epe, w elke eigendom is van de gemeente Epe. Deze sporthal w ordt
beheerd door de Stichting Beheer Sporthal PW A.

06-04-2022
2

De aangetroffen activa betreft de volgende zaken:
Bíertapinstallatie + fustenhouder
Vrieskast
Koelkast
Kassa
2 kleine krukjes
Glasw erk, koffie en theekopjes en schotels, soepbekers, bestek, servies
Hand- en theedoeken, vaatdoeken
Frituurbenodigdheden, patat- frikadel- kroketbakjes
Oven Panasonic, koekenpannen, pannensets, 2 Tefal tosti-ijzers
Prullenbakken, afvalbakjes, asbakken
Diepvriesdozen, folierollen
5 st. ISO kannen, 20 st. dienbladen, 800 st. consumptiemunten
2 kleine krukjes, 2 statafels, serveerw agen, bijzettafel keuken
Diverse kantoorspullen, parasol, tafelvoetbalspel
De curator heeft vastgesteld dat een deel van deze zaken in 2019 zijn
overgenomen van de vorige exploitant voor een bedrag van € 3.100,00. De
Bíertapinstallatie + fustenhouder zouden volgens de bestuurder in 2019 zijn
gekocht voor een bedrag van € 1.800,00 (betreffen tw eede handszaken).
De curator heeft bovengenoemde zaken met toestemming van de rechtercommissaris verkocht voor een bedrag van € 3.040,00. Daarbij is rekening
gehouden met de afschrijvingen op bovengenoemde zaken en het feit dat
boedel er belang bij had dar de huurovereenkomst zo spoedig mogelijk w erd
beëindigd.
De w erkzaamheden van de curator zijn afgerond.

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
De curator heeft een zeer beperkte voorraad aangetroffen (enkele
diepvriessnacks en dranken).

21-12-2021
1

De zeer beperkte voorraad is samen met de bedrijfsinventaris verkocht.

06-04-2022
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
De curator zal onderzoeken of de voorraad kan w orden overgedragen.

21-12-2021
1

De w erkzaamheden zijn afgerond.

06-04-2022
2

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
De curator is niet bekend met andere activa.

21-12-2021
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
De curator heeft de w erkzaamheden afgerond.

21-12-2021
1

In bovengenoemd faillissement is tot op heden naast de door
ondergetekende verkochte beperkte voorraad en inventaris geen voor
uitw inning vatbaar actief aangetroffen.

01-09-2022
4

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
De curator heeft nog niet de beschikking over de administratie. De curator kan
daarom niets definitief zeggen over eventuele debiteuren, maar de curator
heeft van de bestuurder begrepen dat er geen debiteuren zijn.

21-12-2021
1

De curator heeft op basis van de bankafschriften vastgesteld dat de boedel
een vordering op de bestuurder heeft. De curator zal zich beraden over nadere
(rechts)maatregelen.

06-04-2022
2

4.2 Werkzaamheden debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De curator heeft dit in onderzoek, maar is thans in afw achting van de
administratie van failliet.

21-12-2021
1

De curator is niet bekend met debiteuren. De curator heeft van de bestuurder
vernomen dat er geen debiteuren zijn. De curator heeft tot op heden niet de
beschikking over de administratie. De curator heeft begrepen dat de
administratie niet is bijgehouden door de bestuurder.

06-04-2022
2

De curator zal zich beraden over nadere (rechts)maatregelen.
De curator heeft vastgesteld dat de bestuurder de afgelopen jaren diverse
privé-schulden heeft voldaan vanaf de bankrekening van gefailleerde. De
curator heeft in een persoonlijke bespreking met de bestuurder haar
bedenkingen omtrent deze betalingen geuit en erop gew ezen dat deze privéschulden niet betaald hadden mogen w orden door gefailleerde, althans de
boedel van gefailleerde uit dien hoofde een (regres)vordering heeft. De
bestuurder heeft erkent dat hij privé-schulden heeft voldaan vanaf de
bankrekening van gefailleerde. Tevens heeft hij de curator bericht dat hij veel
privé-schulden heeft en hij in een toestand is komen te verkeren w aarin hij is
opgehouden te betalen en hij zich om die reden noodzaakt ziet zijn
faillissement aan te vragen. De curator heeft hem daartoe in de gelegenheid
gesteld, maar de bestuurder heeft tot op heden geen verzoek ingediend. De
curator zal om die reden overgaan tot het indienen van een
faillissementsrekest.

05-07-2022
3

De curator het persoonlijke faillissement van de bestuurder aangevraagd,
aangezien de bestuurder - ondanks zijn toezegging - zelf niet tot het
indienen van een faillissementsrekest is overgegaan.

01-09-2022
4

Het faillissementsverzoek is op 9 augustus 2022 behandeld. Het verzoek is
derhalve afgew ezen omdat er naar oordeel van de rechtbank geen expliciete
steunvordering is vermeld. De bestuurder is niet verschenen en geeft geen
reactie op verzoeken van de curator. De curator is bekend dat de bestuurder
diverse schuldeisers onbetaald laat en er recent loonbeslag is gelegd op zijn
loon.
Hoew el de curator van oordeel is dat de boedel een vordering heeft op de
bestuurder en een opheffing van het faillissement tot gevolg zal hebben dat
deze (rekening-courant) vordering volledig onbetaald zal blijven is de curator
voornemens de rechtbank te verzoeken om over te gaan tot opheffing van de
bovengenoemd faillissement w egens een gebrek aan baten artikel 16 Fw . De
curator verw acht dat er met nadere w erkzaamheden en/of inspanningen
geen baten gerealiseerd kunnen w orden in de bovengenoemd faillissement.
Het voortzetten van het faillissement lijkt uit financieel oogpunt dan ook
zinloos te zijn.

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

21-12-2021
1

Toelichting vordering van bank(en)
De curator heeft nog geen vorderingen van banken ontvangen.

5.2 Leasecontracten
De curator heeft begrepen dat een koffiezetapparaat w as geleased, maar dit
apparaat reeds voor 16 november 2021 door de leasemaatschappij is
opgehaald.

21-12-2021
1

5.3 Beschrijving zekerheden
De curator is niet bekend met zekerheden. De curator heeft begrepen dat er
geen zekerheden zijn verstrekt.

21-12-2021
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

21-12-2021
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
De curator is niet bekend met eigendomsvoorbehouden.

21-12-2021
1

5.6 Retentierechten
De curator is niet bekend met retentierechten.

21-12-2021
1

5.7 Reclamerechten
De curator is niet bekend met reclamerechten.

21-12-2021
1

5.8 Boedelbijdragen
€ 0,00

21-12-2021
1

Toelichting
Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De w erkzaamheden van de curator zijn afgerond.

21-12-2021
1

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

21-12-2021
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

21-12-2021
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

21-12-2021
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.

21-12-2021
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

21-12-2021
1

6.6 Opbrengst
Toelichting

21-12-2021
1

Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting

21-12-2021
1

Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing.

21-12-2021
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft begrepen at de administratie niet (volledig) is bijgew erkt.

21-12-2021
1

7.2 Depot jaarrekeningen
De curator heeft nog geen jaarstukken ontvangen. Uit de openbare registers
blijkt dat er geen jaarstukken zijn gedeponeerd.

21-12-2021
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

21-12-2021
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
In onderzoek.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

21-12-2021
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

21-12-2021
1

De curator kan op dit moment nog niets zeggen over onbehoorlijk handelen.

Toelichting

06-04-2022
2

De curator heeft begrepen dat er niet voldaan is aan de administratieplicht
door de bestuurder. Daarnaast heeft de curator vastgesteld dat er
onttrekkingen zijn van de bankrekening van gefailleerde gedaan, w elke niet
direct ter herleiden zijn naar de activiteiten van de vennootschap. De curator
heeft de bestuurder ter verantw oording opgeroepen en zal zich vervolgens
beraden over nadere stappen.

Toelichting

05-07-2022
3

De curator heeft vastgesteld dat de bestuurder de afgelopen jaren diverse
privé-schulden heeft voldaan vanaf de bankrekening van gefailleerde. De
curator heeft in een persoonlijke bespreking met de bestuurder haar
bedenkingen omtrent deze betalingen geuit en erop gew ezen dat deze privéschulden niet betaald hadden mogen w orden door gefailleerde, althans de
boedel van gefailleerde uit dien hoofde een (regres)vordering heeft. De
bestuurder is in een toestand is komen te verkeren w aarin hij is opgehouden
te betalen. De curator zal om die reden overgaan tot het indienen van een
faillissementsrekest.

Toelichting
De curator heeft vastgesteld dat de bestuurder de bankrekening van de
vennootschap 'als privérekening' heeft gebruikt en hij geen duidelijk
onderscheid heeft gemaakt in zakelijke kosten en privé-kosten. De
administratie van de vennootschap is niet bijgehouden. Naar oordeel van de
curator kan om die reden geconcludeerd w orden dat er sprake is van
onbehoorlijk bestuur.
De curator is van oordeel dat de bestuurder aansprakelijk is w egens het
onbehoorlijk handelen, maar voor zover bekend biedt de bestuurder geen
verhaal. De curator verw acht dat er met nadere w erkzaamheden en/of
inspanningen jegens de bestuurder geen baten gerealiseerd kunnen w orden
in de bovengenoemd faillissement. Het voortzetten van het faillissement lijkt
uit financieel oogpunt dan ook zinloos te zijn.
De curator verw ijst verder naar hetgeen onder 4.2 W erkzaamheden
debiteuren van dit verslag is gemeld.

7.6 Paulianeus handelen

01-09-2022
4

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting

21-12-2021
1

De curator kan op dit moment nog niets zeggen over paulianeus handelen.

Toelichting

06-04-2022
2

De curator verw ijst naar de toelichting onder onbehoorlijk bestuur.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator kan op dit moment nog niets zeggen over onrechtmatig handelen.

21-12-2021
1

De curator verw ijst naar de toelichting onder onbehoorlijk bestuur.

06-04-2022
2

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator zal onderzoek doen naar eventueel onrechtmatigheden.

21-12-2021
1

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00

21-12-2021
1

Toelichting
Naast het salaris van de curator zijn er nog geen boedelvorderingen bekend.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 335.065,00

21-12-2021
1

€ 380.867,00

06-04-2022
2

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

8.4 Andere pref. crediteuren

21-12-2021
1

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 2.008,00

21-12-2021
1

€ 0,00

06-04-2022
2

8.5 Aantal concurrente crediteuren
3

21-12-2021
1

Toelichting
Tot op heden hebben zich naast de aanvrager van het faillissement tw ee
andere concurrente crediteuren gemeld.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 27.770,25

21-12-2021
1

€ 30.706,51

06-04-2022
2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Naar verw achting zal er geen uitkering aan de schuldeisers kunnen
plaatsvinden.

21-12-2021
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Crediteuren kunnen hun vordering bij de curator indienen gedurende de
looptijd van het faillissement.

21-12-2021
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

21-12-2021
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

21-12-2021
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

21-12-2021
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

21-12-2021
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator zal inventariseren w elke activa tot de boedel behoren en proberen
deze te verkopen.
De curator zal proberen de beschikking te krijgen over de administratie en
onderzoek doen naar eventuele andere vermogensbestanddelen en een
rechtmatigheidsonderzoek doen.

21-12-2021
1

De curator heeft de bij haar bekende activa ten gelden gemaakt. De curator zal
de bestuurder horen over de (privé) onttrekkingen en zich vervolgens beraden
over de nader te nemen stappen.

06-04-2022
2

De curator zal overgaan tot het indienen van een faillissementsrekest.
Vervolgens zal naar verw achting het faillissement van Ron's Sportcafé B.V.
w orden opgeheven w egens een gebrek aan baten.

05-07-2022
3

De curator zal gelijktijdig met dit verslag de rechtbank verzoeken om het
faillissement op te heffen w egens een gebrek aan baten. Het voortzetten
van het faillissement lijkt uit financieel oogpunt dan ook zinloos te zijn.

01-09-2022
4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Op dit moment kan de curator nog niets zeggen over de termijn van
afw ikkeling.

21-12-2021
1

Naar verw achting zal het faillissement van Ron's Sportcafé B.V. w orden
opgeheven w egens een gebrek aan baten.

05-07-2022
3

Dit verslag dient als een eindverslag te w orden beschouw d.

01-09-2022
4

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Zie plan van aanpak onder 10.1.

21-12-2021
1

Zie plan van aanpak onder 10.1.

06-04-2022
2

Zie plan van aanpak onder 10.1

05-07-2022
3

Zien plan van aanpak onder 10.1.

01-09-2022
4

Bijlagen
Bijlagen

