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R-C
Curator

mr. M.J.C. van Leeuwen
mr E.H. Steentjes

Algemene gegevens
Naam onderneming
Kinderopvang De Bosarck B.V.

19-05-2021
1

Gegevens onderneming
Kinderopvang De Bosarck B.V.
't Boske 4
7122 TH Aalten

19-05-2021
1

Activiteiten onderneming
Kinderopvang, begeleiding en verzorging van kinderen van 6 w eken tot 4 jaar
oud.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2019

€ 287.896,00

€ 21.914,00

€ 199.820,00

2017

€ 202.711,00

€ 19.254,00

€ 52.346,00

2018

€ 227.750,00

€ 13.741,00

€ 58.439,00

2020

Toelichting financiële gegevens

19-05-2021
1

Toelichting financiële gegevens
Naar de financiële info m.b.t. het boekjaar 2020 w ordt nog onderzoek gedaan.
Er zijn geen jaarcijfers opgemaakt maar er is w el een interne financiële
administratie beschikbaar.

19-05-2021
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
7

19-05-2021
1

Boedelsaldo
€ 2.402,16

19-05-2021
1

Toelichting
Dit betreft een eerste doorbetaling van een creditsaldo van de Rabobank. Er
volgt vanaf de Rabobank rekening naar verw achting nog een aanvullende
betaling van tenminste € 13.000,00.

€ 34.560,86

15-09-2021
2

€ 34.542,21

15-12-2021
3

Verslagperiode

Verslagperiode
van
19-4-2021

19-05-2021
1

t/m
18-5-2021
van
19-5-2021

15-09-2021
2

t/m
15-9-2021
van
15-9-2021

15-12-2021
3

t/m
15-12-2021
van
16-12-2021

15-03-2022
4

t/m
15-3-2022
van
15-3-2022

15-06-2022
5

t/m
15-6-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

79 uur 30 min

2

36 uur 42 min

3

31 uur 48 min

4

19 uur 42 min

5

17 uur 12 min

totaal

184 uur 54 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Door curator bestede uren: 46,90 uren
Door kantoorgenoten bestede uren: 24 uren
Door faill. medew erkers bestede uren: 8,60 uren

19-05-2021
1

Door curator bestede uren: 14,80 uren
Door kantoorgenoten bestede uren: 14,20 uren
Door faill. medew erkers bestede uren: 7,70 uren

15-09-2021
2

Door curator bestede uren: 13,00 uren
Door kantoorgenoten bestede uren: 17,60 uren
Door faill. medew erkers bestede uren: 1,20 uren

15-12-2021
3

Door curator bestede uren: 10,30 uren
Door kantoorgenoten bestede uren: 9,10 uren
Door faill. medew erkers bestede uren: 0,30 uren

15-03-2022
4

Door curator bestede uren: 4,20 uren
Door kantoorgenoten bestede uren: 13 uren

15-06-2022
5

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Enig aandeelhouder en bestuurder is mevrouw Y.F. Bos.

19-05-2021
1

De besloten vennootschap is opgericht in 2009 na omzetting van een daarvoor
reeds bestaande stichting.

15-12-2021
3

1.2 Lopende procedures
N.v.t.

19-05-2021
1

1.3 Verzekeringen
Alle lopende verzekeringspolissen w orden tijdelijk voortgezet en zullen per 1
juni 2021 (datum doorstart) w orden beëindigd.

19-05-2021
1

1.4 Huur
De bedrijfsruimte w aarin de kinderopvang is gehuisvest w ordt gehuurd van
Zilveren Regen Vastgoed B.V. De huurovereenkomst is door de curator
opgezegd en zal naar verw achting per 1 juni 2021 (datum beoogde doorstart)
met w ederzijds goedvinden eindigen.

19-05-2021
1

1.5 Oorzaak faillissement
De bestuurder geeft in een eerste reactie aan dat het faillissement is
veroorzaakt door een sterk dalende omzet in combinatie met een relatief hoog
kostenniveau (stand alone locatie). De omzetdaling zou het gevolg zijn van
meerdere factoren. Covid-19, de tijdelijke sluiting vorig jaar en alle
onzekerheid daar omheen zou hebben geleid tot een sterke afname van het
aantal aanmeldingen. Ook zouden er minder aanmeldingen zijn gew eest
omdat in Aalten e/o ten onrechte het gerucht rond zou zijn gegaan dat de
opvanglocatie op termijn zou gaan sluiten. Verder zou het in 2020 ingezette
neerw aartse effect zijn versterkt door een zieke w erknemer die niet ingezet
kon w orden. De curator zal e.e.a. nog nader onderzoeken en analyseren.

19-05-2021
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
7

19-05-2021
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
7

19-05-2021
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

21-4-2021

7

totaal

7

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Informeren personeel
Opstellen / versturen ontslagbrieven
Contact UW V

19-05-2021
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Inventaris

€ 7.500,00

totaal

€ 7.500,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De bedrijfsinventaris van De Bosarck bestaat hoofdzakelijk uit kantoor- en
keukeninventaris, diverse meubilair (kinderbedjes, ledikanten, boxen, kasten,
tafels, kinderstoelen), speelgoed, etc. De inventaris is met toestemming van de
rechter-commissaris verkocht in het kader van de doorstart die per 1 juni a.s.
zal plaatsvinden.

19-05-2021
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Taxatie, onderhandelingen en verkoop

19-05-2021
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Beschrijving
W AZO uitkering UW V
premierestitutie verzekering
totaal

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 5.268,80
€ 301,37
€ 5.570,17

Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa

€ 0,00

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Afrekening rekening courant bestuurder privé

€ 939,93

€ 939,93

totaal

€ 939,93

€ 939,93

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
4.2 Werkzaamheden debiteuren
Berekening definitieve stand rekening courant verhouding
Correspondentie bestuurder

15-09-2021
2

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

19-05-2021
1

Gefailleerde houdt een betaalrekening aan bij de Rabobank. Deze rekening
kent een creditsaldo. Daarvan is al een klein deel overgemaakt naar de
boedelrekening (zie hiervoor onder algemene gegevens/boedelsaldo) en de
rest volg later. Het thans nog aanw ezige saldo bij de Rabobank is vooral
gevoed door de inkomsten over de maand mei 2021 (tijdelijke voortzetting
opvang tot datum doorstart) en restituties van het pensioenfonds en
verzekeringspremies.

5.2 Leasecontracten
5.3 Beschrijving zekerheden
5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De onderneming is na datum faillissement met toestemming van de rechtercommissaris voortgezet. Op 31 mei 2021 eindigt deze tijdelijke exploitatie,
w aarna de opvangactiviteiten per 1 juni w orden overgedragen aan een
nieuw e partij.

6.2 Financiële verslaglegging

19-05-2021
1

6.2 Financiële verslaglegging
Er is de hiervoor bedoelde boedelperiode een voorlopige omzet gerealiseerd
van bijna € 12.000,00 (vooruitbetalingen ouders). De kosten zullen relatief
beperkt zijn. Na afloop van de maand mei zal de definitieve omzet (na
correcties) w orden vastgesteld en is ook het exploitatieresultaat inzichtelijk.

19-05-2021
1

Er is een omzet gerealiseerd van € 15.028,33. De kosten hebben € 830,71
bedragen, zodat het boedelactief met € 14.197,62 is toegenomen.

15-09-2021
2

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Overleg bestuurder, leidsters, ouders, gemeente/GGD en verzekeraar;
facturering/overleg met administratie.

19-05-2021
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De onderneming zal per 1 juni 2021 w orden doorgestart door Kinderopvang
Bambi B.V. te Aalten. Deze organisatie is gevestigd in Aalten en exploiteert een
gastouderbureau en een aantal kinderdagverblijven en tussen- en
buitenschoolse opvanglocaties in onder meer Aalten, Bredevoort,
Lichtenvoorde en Beltrum.

19-05-2021
1

Kinderopvang Bambi B.V. heeft met toestemming van de rechter-commissaris
de inventaris en de goodw ill gekocht en zal ook een aantal
medew erksters/leidsters overnemen.

6.5 Verantwoording
De inventaris is getaxeerd door het NTAB.

19-05-2021
1

6.6 Opbrengst
€ 12.500,00

19-05-2021
1

Toelichting
Inventaris: € 7.500,00
Goodw ill: 5.000,00
Betaling zal plaatsvinden op uiterlijk 31 mei a.s.

6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Overleg gemeente/ GGD, kandidaat koper, etc.
Overleg en onderhandelingen
Toestemming rc.
Opstellen koopovereenkomst

19-05-2021
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
In onderzoek

19-05-2021
1

Gefailleerde heeft voldaan aan de boekhoudplicht.

15-12-2021
3

7.2 Depot jaarrekeningen
In onderzoek

19-05-2021
1

Uit onderzoek is gebleken dat de jaarrekeningen telkens tijdig zijn
gepubliceerd.

15-12-2021
3

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
In onderzoek

19-05-2021
1

n.v.t.

15-12-2021
3

7.4 Stortingsverplichting aandelen
In onderzoek

19-05-2021
1

Indien en voor zover er sprake mocht zijn van een stortingsverplichting dan is
deze vordering verjaard. De curator zal dit daarom niet verder onderzoeken.

15-12-2021
3

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

19-05-2021
1

In onderzoek

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
In onderzoek

7.7 Toelichting rechtmatigheid

19-05-2021
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator heeft zijn voorlopige bevindingen gedeeld met de bestuurder met
het verzoek aan de bestuurder om hierop inhoudelijk te reageren. Deze reactie
is inmiddels ontvangen en de curator zal e.e.a. in zijn verdere onderzoek
betrekken.

15-12-2021
3

Tussen de curator en de bestuurder w ordt nog gecorrespondeerd. Er zijn nog
geen definitieve conclusies getrokken.

15-03-2022
4

Er w ordt nog steeds gecorrespondeerd op overlegniveau tussen de curator
en (de advocaat van) de bestuurder. Naar verw achting zal komende
verslagperiode duidelijk w orden w elke kant het op gaat.

15-06-2022
5

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Onderzoek financiële administratie
Aanvullende vragen aan bestuurder

15-09-2021
2

Voorlopige conclusies
Communicatie met bestuurder

15-12-2021
3

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 25.679,87

15-09-2021
2

Toelichting
Door het UW V is een loonvordering van € 22.936,84 en een vordering premie
w g-deel SV van € 2.743,03 ingediend.

€ 28.339,81
Toelichting
De verhuurder heeft over de opzegtermijn een huurvordering voor een bedrag
van € 2.659,94

8.2 Pref. vord. van de fiscus

15-12-2021
3

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 15.092,00

19-05-2021
1

Toelichting
Door de belastingdienst is een loonvordering over de maanden december 2020
en januari en februari 2021 ingediend.

€ 18.453,00

15-09-2021
2

Toelichting
Aanvullend is een vordering loonheffingen over de maand maart 2021
ingediend

8.3 Pref. vord. UWV
€ 14.194,30

15-09-2021
2

Toelichting
De vordering bestaat uit een loonvordering van € 11.976,86 en een vordering
premie w g-deel SV van € 2.217,44

8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
2

19-05-2021
1

4

15-09-2021
2

5

15-12-2021
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 6.176,00

19-05-2021
1

€ 8.243,49

15-09-2021
2

€ 9.718,76

15-12-2021
3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend

15-09-2021
2

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Correspondentie met crediteuren
Verificatie en bevestigen vorderingen

19-05-2021
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Eindafrekening ouders en administratieve afw ikkeling (boedelperiode)
Afrekening Rabobank
Diverse w erkzaamheden rondom doorstart
Rechtmatigheidsonderzoek

19-05-2021
1

Rechtmatigheidsonderzoek (vervolg)

15-09-2021
2

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

19-05-2021
1

10.3 Indiening volgend verslag
15-9-2022

10.4 Werkzaamheden overig

15-06-2022
5

Bijlagen
Bijlagen

