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

16
17-11-2020
F.08/15/193
NL:TZ:0000009181:F001
01-04-2015

R-C
Curator

mr. M.C. Bosch
mr F. Kolkman
mr F. Kolkman

Algemene gegevens
Naam onderneming
RF Sports Equipment B.V.

19-06-2018
5

Gegevens onderneming
RF Sports Equipment B.V. is een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel onder nummer 54139961, en statutair gevestigd te Hengelo (Ov.),
en feitelijk gevestigd te (7461 TP) Rijssen (gemeente Rijssen- Holten) aan de
Ambachtstraat 13. De vennootschap is opgericht op 16 december 2011.
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Activiteiten onderneming
Het doel van de vennootschap is volgens de statuten "de handel en
financiering in sportequipment; het verkrijgen, vervreemden, exploiteren en
beheren van vermogensw aarden; het uitoefenen van bestuur over- en/of het
verlenen van diensten aan- en/of het oprichten van- en/of het deelnemen in en/of het samenw erken met- en/of het (doen) financieren van andere
vennootschappen en/of andere ondernemingen, ongeacht doel of
rechtspersoon; het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande in de
meest ruime zin van het w oord verband houdt. Daarnaast mag de
vennootschap zekerheid stellen, zich op andere w ijze sterk maken of zich
hoofdelijk of anderszins naast of voor anderen verbinden, tenzij dit geschiedt
met het oog op het nemen of verkrijgen door anderen van aandelen in haar
kapitaal of certificaten daarvan.

Financiële gegevens
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Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2014

€ 275.842,00

€ -364.857,00

€ 130.386,00

2013

€ 484.498,00

€ 260.513,00

€ 561.931,00

2012

€ 404.009,00

€ 173.706,00

€ 49.594,00

Toelichting financiële gegevens
De curator heeft kort na de faillissementsdatum van de externe boekhouder
diverse stukken ontvangen.
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Gemiddeld aantal personeelsleden
2
Toelichting
Ten tijde van het faillissement w as er sprake van tw ee personeelsleden.

Boedelsaldo
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Boedelsaldo
€ 2.000,00

19-06-2018
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Toelichting
Gedurende deze verslagperiode hebben zich geen mutaties voorgedaan op de
boedelrekening.
€ 12.340,14

18-02-2019
11

Toelichting
Gedurende deze verslag periode hebben zich geen mutaties plaatsgevonden.
€ 240,14

05-06-2019
12

Toelichting
Het saldo van de faillissementsrekening bedraagt per 5 juni 2019 € 240,14.
Voor een overzicht van de mutaties in deze verslagperiode verw ijst de curator
naar de uitdraai van telebankieren w elke als bijlage bij dit verslag gevoegd is.
€ 0,00

05-09-2019
13

Toelichting
Het saldo van de faillissementsrekening is per 5 september 2019 nihil.
€ 43,00

04-12-2019
14

Toelichting
Het saldo van de faillissementsrekening bedraagt per 4 december 2019 €
43,00.
€ 43,00

20-03-2020
15

Toelichting
Het saldo van de faillissementsrekening bedraagt per 20 maart 2020 € 43,00.
Tijdens deze verslagperiode hebben geen mutaties plaatsgevonden.
€ 43,00
Toelichting
Tijdens deze verslagperiode hebben geen mutaties plaatsgevonden.

Verslagperiode

17-11-2020
16

Verslagperiode
van
9-2-2018

19-06-2018
5

t/m
19-6-2018
van
20-6-2018

30-10-2018
10

t/m
30-10-2018
van
31-10-2018

18-02-2019
11

t/m
18-2-2019
van
19-2-2019

05-06-2019
12

t/m
5-6-2019
van
6-6-2019

05-09-2019
13

t/m
5-9-2019
van
6-9-2019

04-12-2019
14

t/m
4-12-2019
van
5-12-2019

20-03-2020
15

t/m
20-3-2020
van
21-3-2020
t/m
17-11-2020

Bestede uren

17-11-2020
16

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

5

17 uur 18 min

10

6 uur 36 min

11

1 uur 36 min

12

1 uur 42 min

13

8 uur 24 min

14

1 uur 54 min

15

0 uur 48 min

16

2 uur 36 min

totaal

40 uur 54 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
In totaal zijn aan dit faillissement tot en met 19 juni 2018 de volgende uren
besteed:
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mr. F. Kolkman 71,33 uren
mr. R.A. Shenouda 6,1 uren
C. Gent 54,1 uren
T. van Ree 1,5
Totaal 133,03 uren
*****************************************************************************
DISCLAIMER
Het openbaar verslag en het bijbehorende financieel verslag zijn geen
prospectus of jaarrekening. De informatie in dit openbaar verslag is zo
zorgvuldig mogelijk samengesteld, maar de curator staat niet in voor de
volledigheid en juistheid van het verslag. Mogelijk is dat bepaalde informatie
nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan w orden, of – achterafbijgesteld dient te w orden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit
verslag w eergegeven constateringen en/of de geschetste perspectieven voor
crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten w orden ontleend.
In totaal zijn aan dit faillissement tot en met 30 oktober 139,73 uren besteed.

30-10-2018
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In totaal zijn aan dit faillissement tot en met 18 februari 141,33 uren besteed.

18-02-2019
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In totaal zijn aan dit faillissement tot en met 5 juni 2019 142,83 uren besteed.

05-06-2019
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In totaal zijn aan dit faillissement tot en met 5 september 2019 151,53 uren
besteed.

05-09-2019
13

In totaal zijn aan dit faillissement tot en met 4 december 2019 153,43 uren
besteed.

04-12-2019
14

In totaal zijn aan dit faillissement tot en met 20 maart 2020 154,33 uren
besteed.

20-03-2020
15

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De rechtsvorm van RF Sports Equipment B.V. is een besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid. RF Sports Equipment B.V. is opgericht bij
notariële akte van 16 december 2011 De eerste inschrijving in het
handelsregister dateert van 19 december 2011. Het maatschappelijk kapitaal
bedraagt € 90.000,--. Daarvan is bij de oprichting geplaatst € 18.000,--.
Het doel van de vennootschap is volgens de statuten "de handel en
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financiering in sportequipment; het verkrijgen, vervreemden, exploiteren en
beheren van vermogensw aarden; het uitoefenen van bestuur over- en/of het
verlenen van diensten aan- en/of het oprichten van- en/of het deelnemen in en/of het samenw erken met- en/of het (doen) financieren van andere
vennootschappen en/of andere ondernemingen, ongeacht doel of
rechtspersoon; het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande in de
meest ruime zin van het w oord verband houdt. Daarnaast mag de
vennootschap zekerheid stellen, zich op andere w ijze sterk maken of zich
hoofdelijk of anderszins naast of voor anderen verbinden, tenzij dit geschiedt
met het oog op het nemen of verkrijgen door anderen van aandelen in haar
kapitaal of certificaten daarvan".
Volgens de Kamer van Koophandel Oost Nederland bestaan de activiteiten uit
de handel en financiering in sportequipment. De feitelijke activiteiten van de
vennootschap sloten hier bij aan.
RF Sports Equipment is feitelijk de voortzetting van de activiteiten van de heer
Sander Goossen -zoon van de huidige bestuurder van RF Sports Equipment
B.V.- in SG W ellness
B.V. Deze vennootschap had dezelfde activiteiten. Volgens verklaring van de
huidige bestuurder is op verzoek van de investeerders een nieuw e
vennootschap opgericht w aarin die activiteiten zijn ondergebracht. SG
W ellness B.V. is op 22 april 2015 in staat van faillissement verklaard onder
benoeming van mr. M.C. Bosch tot rechter-commissaris en met aanstelling van
mr. F. Kolkman tot curator. Deze insolventie is bekend onder nummer
C/08/15/246. Voor informatie in dit faillissement verw ijst de curator naar de
afzonderlijke verslaglegging.
RF Sports Equipment is opgericht door JG Invest B.V. te Enschede die vanaf de
oprichtingsdatum 100 % aandeelhouder is van de vennootschap. Bij de
oprichting w erd de heer G.J. Kraaijenzank benoemd tot bestuurder, die dit is
gebleven tot 1 oktober 2014. Vanaf die datum is de heer A. Goossen ( 29-051953) benoemd tot bestuurder. Deze w ijziging is pas op 1 december 2014
geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.

1.2 Lopende procedures
Volgens verklaring van de bestuurder is er geen sprake van lopende
procedures. Die heeft de curator tot op de verslagdatum ook niet aangetroffen.

1.3 Verzekeringen
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1.3 Verzekeringen
De curator heeft op faillissementsdatum een uitgebreide gevarenverzekering
aangetroffen w elke bestaat uit een inventaris en bedrijfsuitrusting verzekering
alsmede een polis voor de dekking van goederen en sportapparatuur. Ook
heeft de curator een verzuimverzekering aangetroffen. Daarnaast is er sprake
van een Bedrijven Compleet Polis die dekking biedt voor de bestelauto en het
transport van goederen.
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De curator heeft deze polissen per faillissementsdatum beëindigd en de
verzekeraar verzocht een afrekening op te stellen. Die is tot op de
verslagdatum niet ontvangen.
De verzekeraar heeft de curator bericht dat de premie voor de opgezegde
verzekeringen niet is voldaan en dat er daardoor geen bate voor de boedel
ontstaat. De verzekeraar heeft een vordering ingediend tot een bedrag van €
6.532,96 w elke is opgenomen op de lijst van voorlopig erkende
schuldvorderingen.

1.4 Huur
RF Sports Equipment B.V. huurde een bedrijfspand aan de Ambachtstraat 13 te
Rijssen van A& S Vastgoed B.V. te Rijssen. RF Sports Equipment B.V. heeft dat
pand in januari 2015 verlaten. Daarna zijn de nog aanw ezige voorraden en
bedrijfsmiddelen overgebracht naar een bedrijfspand aan de Ambachtstraat 5k
te Rijssen w elke ook gehuurd w erd door A&S Vastgoed B.V. Bestuurder en
aandeelhouder van A&S Vastgoed B.V. is de heer S. Goossen, de zoon van de
heer A. Goossen.
Dat pand is kort voor het faillissement verlaten w aarna een loods aan de Van
den Bergsw eg 3 te Nijverdal gedurende een korte periode in gebruik is
gew eest zonder dat daarvoor een huurovereenkomst is gesloten De
aanw ezige (zeer omvangrijke) voorraden zijn in een w eekend kort voor het
faillissement verdw enen.

1.5 Oorzaak faillissement
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1.5 Oorzaak faillissement
Volgens verklaring van de huidige bestuurder, de heer A. Goossen zou de
oorzaak van het faillissement gelegen zijn in het feit dat de financiers gen
mogelijkheden hadden om de leaseovereenkomsten voor de fitnessapparatuur
te financieren. Hierdoor w as het niet mogelijk tot een rendabele
bedrijfsvoering te komen w aarop is besloten de activiteiten stop te zetten.
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Volgens verklaring van de voorgaande bestuurder, de heer Kraaijenzank,
bleven na de oprichting de verkopen sterk achter bij de prognose. Offertes
w erden verschoven naar een volgend jaar maar ook dan w erden de verkopen
niet gerealiseerd. In 2014 bleek dat de onderneming niet levensvatbaar w as
en is begonnen met de uitverkoop van de voorraden. De voormalig bestuurder
heeft getracht de crediteuren een akkoord aan te bieden uit de opbrengst van
de verkoop van de voorraden en bestelauto. Dat is niet gelukt nu de
opbrengst van de voorraad niet (geheel) is ontvangen Bovendien w eigerde de
belastingdienst haar medew erking aan een akkoord.
Om te voorkomen dat de schulden in de vennootschap verder zouden oplopen
hebben de investeerders het faillissement van de vennootschap aangevraagd.
Dat faillissement is op 1 april 2015 uitgesproken.
De curator doet onderzoek naar de oorzaken w elke hebben geleid tot het
faillissement.
De rechter-commissaris heeft op 26 mei 2015 een positief advies gegeven
inzake het voorstel van de curator om een aanvraag te doen voor de kosten
van het vooronderzoek op grond van de "Garantstellingregeling Curatoren
2012" bij het Ministerie van Justitie.
De curator heeft een aanvraag gedaan voor een kostenvergoeding bij het
ministerie van Justitie uit hoofde van de "Garantstellingregeling Curatoren
2012".
De curator heeft op 2 juli 2016 van het Ministerie van Justitie een bevestiging
ontvangen van het toekennen van een proceskostengarantie uit hoofde van
de regeling "Garantstellingregeling Curatoren 2012" ten behoeve van het
onderzoeken van de mogelijkheden van bestuurdersaansprakelijkheid of
faillissementspauliana.
De curator heeft na afronding van zijn onderzoek naar de
verhaalsmogelijkheden inzake de bestuurdersaansprakelijkheid een aanvraag
gedaan bij het Ministerie van Justitie voor een proceskostengarantie uit hoofde
van de "Garantstellingregeling Curatoren 2012".

30-10-2018
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Door het ministerie van Justitie is op 23 november 2018 een verhoging van de
proceskostengarantie verstrekt aan de curator ter hoogte van € 8.980,00
exclusief BTW .

18-02-2019
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
2

19-06-2018
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Toelichting
Ten tijde van het faillissement w as er sprake van tw ee personeelsleden. De
bestuurder van de gefailleerde onderneming staat niet op de loonlijst van de
gefailleerde onderneming.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
2
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Toelichting
Volgens verklaring van de bestuurder w aren er in het jaar voorafgaande aan
het faillissement dezelfde w erknemers w erkzaam in de onderneming.

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
Niet van toepassing.
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing.
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

3.3 Bedrijfsmiddelen
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 2.000,00

€ 0,00

Fitnessapparatuur

€ 13.274,35

€ 0,00

totaal

€ 15.274,35

€ 0,00

Bestelauto

Toelichting bedrijfsmiddelen
De curator heeft op de faillissementsdatum een bestelauto aangetroffen die
gestald staat bij een garagebedrijf. Het garagebedrijf beroept zich op
retentierecht. De curator heeft de rechter- commissaris ter zake een voorstel
gedaan.
Het garagebedrijf heeft een bieding uitgebracht op de auto. Deze is door de
curator afgew ezen omdat deze te laag w as. De curator heeft met schriftelijke
toestemming van de rechter- commissaris d.d. 19 juni 2015 een tegenbod
gedaan aan het garagebedrijf. Daar is geen overeenstemming over bereikt
zodat de curator de auto opgeëist heeft.
De curator heeft de auto opgeëist bij het garagebedrijf en ter zake een
deurw aarder
ingeschakeld.
Na onderhandelingen is de curator met schriftelijke toestemming van de
rechter-commissaris van 29 januari 2016 tot een schikking gekomen met het
garagebedrijf inhoudende de verkoop van de auto tegen finale kw ijting tegen
betaling van een bedrag van € 2.000,--. De curator heeft dat bedrag op 16
maart 2016 op de faillissementsrekening ontvangen en een vervangend
kentekenbew ijs aangevraagd voor de auto. De curator heeft ter zake een
vrijw aringsbew ijs ontvangen van het garagebedrijf.
Voor het overige heeft de curator in het bedrijfspand aan de Van den
Bergsw eg 3 te Nijverdal een zeer beperkte rest-inventaris aangetroffen. De
curator onderzoekt of deze goederen enige w aarde vertegenw oordigen.
De curator doet daarnaast onderzoek naar de aanw ezigheid en omvang van
eventuele andere bedrijfsmiddelen.
De curator heeft de rechter-commissaris een voorstel gedaan inzake de restinventaris w elke de curator heeft aangetroffen aan de Van den Bergsw eg 3 te
Nijverdal.
Uit onderzoek van de curator is niets gebleken van andere bedrijfsmiddelen.
Naar aanleiding van een door de belastingdienst ingesteld boekenonderzoek
in de administratie van gefailleerde is de curator gebleken dat er
fitnessapparatuur van RF Sports Equipment B.V. aanw ezig is bij derden. De
derde heeft aan de belastingdienst facturen verstrekt ter zake de aanschaf
van die apparatuur bij gefailleerde. Die facturen zijn echter niet opgenomen in
de administratie van gefailleerde. De facturen lijken vervalsingen te zijn. Ook
zijn ter zake geen betalingen ontvangen op die facturen van die derde. De
fiscus heeft op 3 juli 2017 beslag gelegd op de fitnessapparatuur w elke
aanw ezig is in het door de derde gehuurde bedrijfspand te Rijssen ten laste
van die derde. De curator stelt zich op het standpunt dat dit de verdw enen
voorraad betreft w aarvan melding is gemaakt in hoofdstuk 1.6 van dit verslag,
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zodat de aangetroffen voorraad in de boedel van RF Sports Equipment B.V.
valt.
Met schriftelijke machtiging van de rechter-commissaris is de curator op 31 juli
2017 in het bijzijn van een deurw aarder binnengetreden in het bedrijfspand te
Rijssen en heeft de daar aangetroffen fitnessapparatuur af laten voeren en op
laten slaan. Verkoop zal plaats vinden in overleg met de Belastingdienst.
Op een locatie in Enter zou ook fitnessapparatuur aanw ezig zijn van
gefailleerde. De exploitant van deze sportschool heeft de curator bij aankomst
verklaard dat hij deze apparatuur heeft gekocht van een derde. De curator
heeft de onderliggende stukken opgevraagd bij de verkoper, maar heeft deze
tot op heden nog niet ontvangen
De verhuurder van het bedrijfspand in Rijssen heeft aanspraak gemaakt op de
afgevoerde fitnessapparatuur met een beroep op een pandrecht op deze
apparatuur voor de schulden van w eer een andere vennootschap w aar ook de
familie Goossen bij betrokken is.
De verhuurder heeft middels een verzoek art 69 Fw . de rechter-commissaris
om afgifte van de apparatuur verzocht. Dat verzoek is door de rechtercommissaris bij beschikking van 17 oktober 2017 afgew ezen. Tegen die
beschikking is geen beroep ingesteld.
De curator heeft de aanspraken van de verhuurder op de fitnessapparatuur
afgew ezen.
De curator heeft met toestemming van de rechter-commissaris d.d. 15 januari
2018 het verkooptraject van de fitness-apparatuur opgestart en heeft de
apparatuur laten taxeren door Troostw ijk W aarderingen & Advies B.V. De
curator is nog in afw achting van de uitkomst van de taxatie.
De curator heeft diverse partijen uitgenodigd een bieding uit te brengen op de
fitnessapparatuur. Dat heeft geleid tot acht biedingen. Met elektronische
toestemming van de rechter-commissaris d.d. 16 april 2018 heeft de curator de
fitnessapparatuur verkocht voor een bedrag van € 10.000,--. Ter zake is op 23
april 2018 een koopovereenkomst getekend.
Koper komt de verplichtingen uit hoofde van de koopovereenkomst ondanks
een sommatie niet na. De curator heeft na overleg met de rechter-commissaris
de koop ontbonden en de koper aansprakelijk gesteld voor de schade. De
curator heeft de rechter-commissaris ter zake van de activa een voorstel
gedaan.
De curator heeft de koper aansprakelijk gesteld voor de gemaakte kosten in
verband met de ontbonden koopovereenkomst tot een bedrag van € 2.264,-w elke bestaan uit o.a. de extra opslagkosten en de lagere verkoopopbrengst.
De koper heeft dit bedrag op 26 juni 2018 op de faillissementsrekening
voldaan.
Met elektronische toestemming van de rechter-commissaris d.d. 21 juni 2018
heeft de curator de fitnessapparatuur verkocht aan een andere partij voor een
bedrag van € 11.174,35 incl. BTW . Dit bedrag is op 2 juli 2018 op de
faillissementsrekening ontvangen.
Met betrekking tot de sportschool in Enter beschikt de curator nog steeds niet
over de benodigde toegezegde informatie. De curator heeft ter zake een
laatste rappel gezonden.
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Met betrekking tot de sportschool in Enter beschikt de curator nog steeds niet
over de benodigde toegezegde informatie. De curator zal in de komende
verslag periode de contactgegevens van de financier achterhalen en deze
aanschrijven om de benodigde informatie te verkrijgen.

18-02-2019
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De curator heeft de contactgegevens van de financier achterhaald en heeft
deze aangeschreven met het verzoek om de benodigde informatie aan te
reiken.
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De curator heeft de ontvangen informatie onderzocht en heeft geconstateerd
dat op 30 september 2013 een overeenkomst van geldlening is gesloten
tussen mevrouw Nijhuis-Engbers en RF Sports Equipment B.V. w aar die laatste
een bedrag van € 60.000,-- ter leen heeft ontvangen van mevrouw Nijhuis. Uit
de overeenkomst lijkt te volgen dat RF Sports Equipment nog te leveren
fitnessapparatuur met een inkoopw aarde van € 189.800,-- in zekerheid geeft
w elke w ordt gespecificeerd middels een pro-forma factuur. Deze overeenkomst
is niet geregistreerd.
Op 8 september 2014 heeft er schuldoverneming plaats gevonden w aarbij HM
Invest B.V. de schuld aan mevrouw Nijhuis heeft overgenomen van RF Sports
Equipment B.V. met w elke overneming mevrouw Nijhuis heeft ingestemd op 8
september 2014. Die overeenkomst is pas getekend op 29 december 2014.
Uit een tw eede overeenkomst blijkt dat mevrouw Nijhuis op 1 december 2014
€ 60.000,-- heeft uitgeleend aan HM Invest B.V., die op haar beurt ter
zekerheid een pandrecht heeft gevestigd op de objecten en de rechten uit de
huurovereenkomst van de fitnessapparatuur gesloten met Real Fitness
Sportcentrum B.V. te Enter voor de locatie Stationsw eg 9. Deze overeenkomst
van geldlening is ook niet geregistreerd.
De curator kan uit de informatie niet afleiden dat de fitnessapparatuur
eigendom is van de exploitant van de sportschool in Enter. De curator is van
mening dat de apparatuur eigendom is van RF Sports Equipment B.V. De
curator heeft de exploitant aangeschreven en verzocht zijn eigendom nader te
onderbouw en. De curator zal over de uitkomst in een volgend verslag periode
nader berichten.
Op 13 juni 2019 heeft de curator een gesprek gehad met de exploitant van de
sportschool in Enter. Hierbij heeft de exploitant informatie aangereikt met
betrekking tot de fitnessapparatuur.
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De curator is met de exploitant zijn op 8 juli 2019 overeengekomen dat deze
een bedrag van € 2.100,-- tegen finale kw ijting voldoet ter beslechting van het
geschil met betrekking tot de fitnessapparatuur. Dat bedrag heeft de
exploitant contant voldaan. De curator zal ervoor zorgen dat het bedrag op de
faillissementsrekening w ordt gestort.
De curator heeft met goedkeuring van de rechter-commissaris op 23 augustus
2019 de vaststellingsovereenkomst ter ondertekening aan de exploitant
verzonden.
De vaststellingsovereenkomst met betrekking tot de fitnessapparatuur in Enter
is op 14 oktober 2019 door beide partijen ondertekend.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing nu de aangetroffen goederen zich niet op de bodem van
gefailleerde bevinden.
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
- Opdracht tot taxatie
- Verkopen bedrijfsmiddelen/voorraden
- Ontbinden koopovereenkomst
- Onderzoek mogelijkheden nieuw e koper
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- Verkopen bedrijfsmiddelen
- Innen kosten i.v.m. ontbonden koop

30-10-2018
10

De curator heeft de de w erkzaamheden afgew ikkeld.

18-02-2019
11

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Inventaris

€ 0,00

€ 0,00

totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De curator heeft in de bedrijfshal aan de Van den Bergsw eg 3 te Nijverdal een
zeer beperkte restvoorraad gebruikte en verouderde fitnessapparatuur
aangetroffen. De curator onderzoekt of deze goederen enige w aarde
vertegenw oordigen.

19-06-2018
5

Daarnaast doet de curator onderzoek naar de verdw enen voorraden. (zie
hoofdstuk 1 van dit verslag). De curator verw ijst ook naar hetgeen is vermeld
onder hoofdstuk 3 (Bedrijfsmiddelen) van dit verslag.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing.

19-06-2018
5

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Bankrekening

€ 0,00

€ 0,00

Vordering rekening-courant

€ 37.575,00

€ 0,00

totaal

€ 37.575,00

€ 0,00

Toelichting andere activa

Toelichting andere activa
De curator heeft bij de ABN-AMRO een betaalrekening aangetroffen met een
creditsaldo van € 19,57. Na verrekening van de kosten door de ABN-AMRO over
de periode voorafgaande aan het faillissement resteert er geen creditsaldo
meer.

19-06-2018
5

De vennootschap heeft volgens de kolommenbalans per 31 december 2014
een vordering op de huidige bestuurder van de vennootschap in rekeningcourant tot een bedrag van € 37.575,--. Een andere rekeningcourantverhouding is in 2014 teruggebracht naar nihil.
De curator onderzoekt de mutaties in die rekening-courant verhoudingen.
De curator heeft de rechter-commissaris naar aanleiding van zijn onderzoek ter
zake een voorstel gedaan.

3.9 Werkzaamheden andere activa
Niet van toepassing.

19-06-2018
5

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

Dhr. Said Bouhorse

€ 35.000,00

€ 0,00

€ 0,00

totaal

€ 35.000,00

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Volgens de kolommenbalans per faillissementsdatum zou er geen sprake zijn
van openstaande debiteuren.

19-06-2018
5

Volgens verklaring van de bestuurder zou er ook nog een vordering bestaan
op de heer Said Bouhhorse te Dubai van € 35.000,--- inzake de verkoop van de
restant voorraden fitnessapparatuur. De curator onderzoekt deze kw estie.
De curator heeft de rechter-commissaris ter zake een voorstel gedaan.
Gelet op de bevindingen zoals vermeld in hoofdstuk 3 van dit verslag en het
ontbreken van elk bew ijsstuk w aaruit de verkoop blijkt gaat de curator er
vanuit dat deze verkoop nimmer heeft plaats gevonden. De curator sluit dan
ook zijn onderzoek ter zake.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Niet van toepassing.

19-06-2018
5

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

19-06-2018
5

Toelichting vordering van bank(en)
De curator heeft geen bankfinancieringen aangetroffen. W el zijn er leningen
verstrekt door de investeerders. Deze hebben tot op de verslagdatum ondanks herhaalde verzoeken daartoe- hun vorderingen nog niet ingediend.
Tw ee investeerders hebben inmiddels vorderingen ingediend. De curator
verw ijst ter zake naar de lijst van voorlopig erkende schuldvorderingen.

5.2 Leasecontracten
De curator heeft op de faillissementsdatum geen lopende
leaseovereenkomsten aangetroffen.

5.3 Beschrijving zekerheden

19-06-2018
5

5.3 Beschrijving zekerheden
Niet van toepassing.

19-06-2018
5

5.4 Separatistenpositie
De investeerders hebben mondeling aangegeven een pandrecht te hebben op
de voorraden. De curator heeft tot op de verslagdatum geen overeenkomsten
van geldleningen dan w el pandakten ontvangen. Vooralsnog stelt de curator
zich op het standpunt dat er geen sprake is van separatisten.

19-06-2018
5

De investeerders hebben bij het indienen van hun vorderingen geen
aanspraak gemaakt op de separatistenpositie. Ter zake zijn ook geen
bew ijsstukken aangereikt. De curator heeft de vorderingen derhalve
opgenomen als concurrente vorderingen.

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Tot op de verslagdatum heeft geen enkele partij aanspraak gemaakt op
eigendomsvoorbehoud.

19-06-2018
5

5.6 Retentierechten
Voor w at betreft het retentierecht op een bestelauto verw ijst de curator naar
hetgeen is vermeld onder het hoofdstuk 3.1 van dit verslag.

19-06-2018
5

5.7 Reclamerechten
Tot op de verslagdatum heeft geen enkele partij aanspraak gemaakt op
reclamerechten.

19-06-2018
5

5.8 Boedelbijdragen
€ 0,00

19-06-2018
5

Toelichting
Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Niet van toepassing.

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden

19-06-2018
5

6.1 Exploitatie / zekerheden
Nu er op faillissementsdatum geen sprake meer w as van voorraden en er na
de opzegging van de overeenkomsten met de financiers geen andere
financieringen aangetrokken konden w orden kan er geen sprake zijn van het
voortzetten van de onderneming.

19-06-2018
5

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

19-06-2018
5

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

19-06-2018
5

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Gelet op hetgeen is vermeld onder hoofdstuk 6 van dit verslag kan er geen
sprake zijn van een doorstart van de onderneming.

19-06-2018
5

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

19-06-2018
5

6.6 Opbrengst
€ 0,00

19-06-2018
5

Toelichting
Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage
€ 0,00

19-06-2018
5

Toelichting
Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing.

7. Rechtmatigheid

19-06-2018
5

7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft kort na de faillissementsdatum van de externe boekhouder
diverse stukken ontvangen. De curator onderzoekt of aan de boekhoudplicht is
voldaan.

19-06-2018
5

De curator concludeert na het afronden van zijn onderzoek dat niet aan de
boekhoudplicht is voldaan en heeft de rechter-commissaris ter zake een
voorstel gedaan.

7.2 Depot jaarrekeningen
Op 3 februari 2014 heeft de vennootschap de jaarrekening over het jaar 2012
bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd w elke op 29 augustus 2013
definitief zou zijn vastgesteld.

19-06-2018
5

Op 17 december 2014 heeft de vennootschap de jaarrekening over het jaar
2013 bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd w elke op 16 december 2014
definitief zou zijn vastgesteld.
De curator concludeert dat niet aan de deponeringsplicht is voldaan.
De curator concludeert na onderzoek dat toch aan de deponeringsplicht is
voldaan.

05-09-2019
13

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Gezien de omvang van de onderneming is er geen goedkeurende verklaring
door een accountant vereist. De curator beschikt over de jaarrekeningen 2012
en 2013. Over de genoemde jaren is door de accountant een
samenstellingsverklaring afgegeven.

19-06-2018
5

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Het maatschappelijk kapitaal van RF Sports Equipment B.V. bedraagt €
90.000,--. Het aandelenkapitaal is verdeeld in 900 aandelen van elk € 100,-Daarvan zijn bij de oprichting 180 aandelen geplaatst.
Blijkens een aan de oprichtingsakte gehechte verklaring zou volstorting van
het aandelenkapitaal hebben plaats gevonden door inbreng van geld.
De curator heeft ter zake stukken opgevraagd bij de bestuurders en zal over
deze kw estie in een volgend verslag nader berichten. De stukken met
betrekking tot de volstortingsplicht zijn volgens verklaring van de bestuurder
niet meer aanw ezig. De curator kan niet onderzoeken of aan de
volstortingsplicht is voldaan.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

19-06-2018
5

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Ja

19-06-2018
5

Toelichting
De curator heeft de rechter-commissaris inzake het onbehoorlijk bestuur een
voorstel gedaan.
Ja

30-10-2018
10

Toelichting
De curator heeft na afronding van zijn onderzoek naar de
verhaalsmogelijkheden inzake de bestuurdersaansprakelijkheid een aanvraag
gedaan bij het ministerie van Justitie voor een proceskostengarantie uit hoofde
van de "Garantstellingregeling Curatoren 2012".
Ja

18-02-2019
11

Toelichting
Door het ministerie van Justitie is op 23 november 2018 een verhoging van de
proceskostengarantie verstrekt aan de curator ter hoogte van € 8.980,00
exclusief BTW .
Ja

04-12-2019
14

Toelichting
De curator heeft de bestuurders aansprakelijk gesteld voor het niet voldoen
van de boekhoudplicht. Een van de bestuurders heeft gereageerd op de
aansprakelijkstelling. De curator zal deze reactie beoordelen. De andere
bestuurder heeft de curator verzocht om uitstel voor het geven van een reactie
op de aansprakelijkstelling.
Ja

20-03-2020
15

Toelichting
De curator heeft rechtsmaatregelen aan de rechter-commissaris voorgelegd.
Ja
Toelichting
De curator heeft met machtiging van de rechter-commissaris een procedure
gestart tegen de bestuurders. De rechter-commissaris heeft het beslagrekest
goedgekeurd en de curator heeft op 29 oktober 2020 beslag laten leggen op
vermogensbestanddelen van beide bestuurders. Op 11 november 2020 is
aan beide bestuurders de dagvaarding betekend.

7.6 Paulianeus handelen

17-11-2020
16

7.6 Paulianeus handelen
Ja

19-06-2018
5

Toelichting
De curator doet onderzoek naar mogelijke paulianeuze transacties en zal over
de uitkomt in een volgend verslag berichten.
De curator heeft vanw ege het ontbreken van enig actief in dit faillissement een
garantstelling aangevraagd bij het Ministerie van Justitie voor de kosten voor
het vooronderzoek op basis van de "Proceskostenregeling Curatoren 2012".
De curator heeft op 2 juli 2016 van het Ministerie van Justitie een bevestiging
ontvangen van het toekennen van een proceskostengarantie uit hoofde van
de regeling "Garantstellingregeling Curatoren 2012" ten behoeve van het
onderzoeken van de mogelijkheden van bestuurdersaansprakelijkheid of
faillissementspauliana. De curator zet zijn onderzoek naar de diverse kw esties
in dit faillissement voort.
De curator heeft een proceskostengarantie aangevraagd voor de kosten van
de te voeren procedure inzake de bestuurdersaansprakelijkheid. Het Ministerie
van Justitie heeft de curator verzocht een nieuw verzoek te doen in combinatie
met de bestuurdersaansprakelijkheid in het faillissement van SG W ellness B.V.
gelet op de samenhang tussen de beide faillissementen. De curator is bezig
met de aanvraag van de gecombineerde proceskostengarantie.
Nee

30-10-2018
10

Ja

04-12-2019
14

Toelichting
De curator verw ijst naar hetgeen in hoofdstuk 3 is besproken met betrekking
tot de rekening-courant verhouding en de verdw enen voorraad.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Volgens de curator is er sprake van bestuurdersaansprakelijkheid w egens het
niet voldoen aan de boekhoudplicht en de deponeringsplicht.

19-06-2018
5

Volgens de curator is er sprake van bestuurdersaansprakelijkheid w egens het
niet voldoen aan de boekhoudplicht. De curator concludeert na onderzoek dat
toch aan de deponeringsplicht is voldaan.

05-09-2019
13

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Niet van toepassing.

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen

19-06-2018
5

€ 9.554,67

19-06-2018
5

Toelichting
Het UW V heeft een boedelvordering ingediend uit hoofde van de door haar
overgenomen loondoorbetalingsverplichtingen en afgedragen premies sociale
verzekeringen gedurende de w ettelijke opzegtermijn tot een bedrag van €
9.485,09. Het UW V heeft aanspraak gemaakt op preferentie op grond van
artikel 66 lid 1 W W .
In dit faillissement bedragen de kosten voor het gebruik van het online
programma van Claimsagent voor het verw erken van de vorderingen tot op de
verslagdatum € 69,58 incl. BTW .

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 35.106,00

19-06-2018
5

Toelichting
De fiscus heeft tot op verslagdatum vorderingen ingediend op grond van
diverse aanslagen loonheffingen, omzetbelasting, vennootschapsbelasting en
motorrijtuigenbelasting tot een totaal bedrag van € 28.207,-- en daarbij
aanspraak gemaakt op preferentie op grond van artikel 21 IW .
De fiscus heeft aanvullende vorderingen ingediend voor diverse aanslag
omzetbelasting, loonheffing en motorrijtuigenbelasting tot een bedrag van €
6.884,--. De totale vordering van de fiscus komt daarmee op € 35.091,--.
De fiscus heeft aanvullende vorderingen ingediend voor diverse aanslag
motorrijtuigen- belasting. De totale vordering van de fiscus komt daarmee op €
35.106,--.

8.3 Pref. vord. UWV
€ 16.061,77

19-06-2018
5

Toelichting
Het UW V heeft een vordering ingediend uit hoofde van de door haar
overgenomen loonverplichtingen en afgedragen premies sociale verzekeringen
over de periode tot aan de faillissementsdatum tot een bedrag van €
16.061,77 en daarbij aanspraak gemaakt op preferentie op grond van artikel
3:288 sub e BW en art 21 Invorderingsw et.

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

19-06-2018
5

Toelichting
Niet van toepassing.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
17
Toelichting
Tot op 19 juni 2018 hebben in totaal 17 concurrente crediteuren hun vordering
ingediend.

19-06-2018
5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 271.436,57

19-06-2018
5

Toelichting
Tot op 19 juni 2018 hebben de 17 concurrente crediteuren vorderingen
ingediend tot een totaalbedrag van € 271.436,57.
De ingediende vorderingen zijn allen, uit efficiency overw egingen, zonder
inhoudelijke beoordeling geplaatst op de lijst der voorlopige erkende
concurrente schuldvorderingen. Een inhoudelijke beoordeling zal plaatsvinden
op het moment dat duidelijk is dat er mogelijkerw ijs een uitkering aan
concurrente crediteuren te verw achten is.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
De curator kan op dit moment nog geen inschatting maken van de w ijze van
afw ikkeling van dit faillissement.

19-06-2018
5

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Niet van toepassing.

19-06-2018
5

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

19-06-2018
5

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

19-06-2018
5

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

19-06-2018
5

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

19-06-2018
5

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De volgende w erkzaamheden dienen nog door de curator afgerond te w orden.
Op basis van de thans bekende informatie geeft de curator een inschatting van
het aantal uren dat hieraan besteed moet w orden en tevens de termijn die
voor de afw ikkeling benodigd is.

19-06-2018
5

1. Onderzoek oorzaak faillissement (hoofdstuk 1)
(3 maanden en 4 uren)
2. Te gelde maken fitnessapparatuur (hoofdstuk 3)
1(3 maanden en 20 uren) (afgew ikkeld)
3. Innen vordering verkoop fitnessapparatuur (hoofdstuk 3)
( 2 maanden en 8 uren)
4. Onderzoek fitnessapparatuur te Enter (hoofdstuk 3)
(3 maanden en 8 uren)
5. Onderzoek rekening-courantverhoudingen (hoofdstuk 3.12)
(3 maanden en 8 uren)
6. Onderzoek paulianeuze transacties ( hoofdstuk 7.5)
(2 maanden en 8 uren)
30-10-2018
De volgende w erkzaamheden dienen nog door de curator afgerond te w orden.
Op basis van de thans bekende informatie geeft de curator een inschatting van
het aantal uren dat hieraan besteed moet w orden en tevens de termijn die
voor de afw ikkeling benodigd is.

30-10-2018
10

1. Onderzoek oorzaak faillissement (hoofdstuk 1)
(3 maanden en 4 uren)
2. Onderzoek fitnessapparatuur te Enter (hoofdstuk 3)
(3 maanden en 8 uren)
3. Onderzoek rekening-courantverhoudingen (hoofdstuk 3.12)
(3 maanden en 8 uren)
4. Onderzoek paulianeuze transacties ( hoofdstuk 7.5)
(3 maanden en 8 uren)
18-02-2019
De volgende w erkzaamheden dienen nog door de curator afgerond te w orden.
Op basis van de thans bekende informatie geeft de curator een inschatting van
het aantal uren dat hieraan besteed moet w orden en tevens de termijn die
voor de afw ikkeling benodigd is.
1. Onderzoek
2. Onderzoek
8 uren)
3. Onderzoek
4. Onderzoek

18-02-2019
11

oorzaak faillissement (hoofdstuk 1) (3 maanden en 4 uren)
rekening-courantverhoudingen (hoofdstuk 3.12) (3 maanden en
paulianeuze transacties ( hoofdstuk 7.5) (3 maanden en 8 uren)
fitnessapparatuur te Enter (hoofdstuk 3) (3 maanden en 8 uren)

5-6-2019
De volgende w erkzaamheden dienen nog door de curator afgerond te w orden.
Op basis van de thans bekende informatie geeft de curator een inschatting van
het aantal uren dat hieraan besteed moet w orden en tevens de termijn die
voor de afw ikkeling benodigd is.
1. Onderzoek oorzaak faillissement (hoofdstuk 1) (3 maanden en 4 uren)
2. Onderzoek rekening-courantverhoudingen (hoofdstuk 3.12) (3 maanden en

05-06-2019
12

8 uren)
3. Onderzoek paulianeuze transacties ( hoofdstuk 7.5) (3 maanden en 8 uren)
4. Onderzoek fitnessapparatuur te Enter (hoofdstuk 3) (3 maanden en 8 uren)
De volgende w erkzaamheden dienen nog door de curator afgerond te w orden.
Op basis van de thans bekende informatie geeft de curator een inschatting van
het aantal uren dat hieraan besteed moet w orden en tevens de termijn die
voor de afw ikkeling benodigd is.

05-09-2019
13

1. Onderzoek oorzaak faillissement (hoofdstuk 1) (3 maanden en 4 uren)
2. Onderzoek rekening-courantverhoudingen (hoofdstuk 3.8) (3 maanden en 8
uren)
3. Onderzoek paulianeuze transacties ( hoofdstuk 7.5) (3 maanden en 8 uren)
4. Onderzoek fitnessapparatuur te Enter (hoofdstuk 3) (3 maanden en 8 uren)
(afgew ikkeld)
5. onderhandse verkoop fitnessapparatuur te Enter (hoofdstuk 3) (1 maand en
1 uur)(afgew ikkeld)
6. Bestuursaansprakelijkheid (hoofdstuk 7.5) (3 maanden en 8 uren)
De volgende w erkzaamheden dienen nog door de curator afgerond te w orden.
Op basis van de thans bekende informatie geeft de curator een inschatting van
het aantal uren dat hieraan besteed moet w orden en tevens de termijn die
voor de afw ikkeling benodigd is.

04-12-2019
14

1. Onderzoek oorzaak faillissement (hoofdstuk 1) (3 maanden en 4 uren)
2. Onderzoek rekening-courantverhoudingen (hoofdstuk 3.8) (3 maanden en 8
uren)
3. Onderzoek paulianeuze transacties ( hoofdstuk 7.5) (3 maanden en 8 uren)
4. Bestuursaansprakelijkheid (hoofdstuk 7.5) (3 maanden en 26 uren)
De volgende w erkzaamheden dienen nog door de curator afgerond te w orden.
Op basis van de thans bekende informatie geeft de curator een inschatting van
het aantal uren dat hieraan besteed moet w orden en tevens de termijn die
voor de afw ikkeling benodigd is.

20-03-2020
15

1. Onderzoek oorzaak faillissement (hoofdstuk 1) (3 maanden en 4 uren)
2. Onderzoek rekening-courantverhoudingen (hoofdstuk 3.8) (3 maanden en 8
uren)
3. Onderzoek paulianeuze transacties ( hoofdstuk 7.5) (3 maanden en 8 uren)
4. Bestuursaansprakelijkheid (hoofdstuk 7.5) (3 maanden en 26 uren)
De volgende w erkzaamheden dienen nog door de curator afgerond te
w orden. Op basis van de thans bekende informatie geeft de curator een
inschatting van het aantal uren dat hieraan besteed moet w orden en tevens
de termijn die voor de afw ikkeling benodigd is.
1. Onderzoek oorzaak faillissement (hoofdstuk 1) (3 maanden en 4 uren)
(afgew ikkeld)
2. Onderzoek rekening-courantverhoudingen (hoofdstuk 3.8) (3 maanden en
8 uren)
3. Onderzoek paulianeuze transacties ( hoofdstuk 7.5) (3 maanden en 8
uren)(afgew ikkeld)
4. Bestuursaansprakelijkheid (hoofdstuk 7.5) (3 maanden en 26 uren)

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

17-11-2020
16

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
De curator kan op dit moment nog geen inschatting maken van de termijn voor
de afw ikkeling van dit faillissement.

19-06-2018
5

10.3 Indiening volgend verslag
17-2-2020

17-11-2020
16

10.4 Werkzaamheden overig
In de 9e verslagperiode zijn de volgende uren besteed aan deze
tijdschrijfgroep:

19-06-2018
5

mr. F. Kolkman 1,00 uren
mr. R.A. Shenouda 0,40 uren
Totaal 1,40 uren
In de 11e verslagperiode zijn de volgende uren besteed aan deze
tijdschrijfgroep:

18-02-2019
11

mr. F. Kolkman 1,30 uren
mr. R.A. Shenouda 0,10 uren
C. Gent 0,20 uren
Totaal 1,10 uren
In de 12e verslagperiode zijn de volgende uren besteed aan deze
tijdschrijfgroep:
mr. F. Kolkman 1,30 uren
T. van Ree 0,20 uren
Totaal 1,50 uren

Bijlagen
Bijlagen

05-06-2019
12

