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R-C
Curator

mr. R.P. van Eerde
mr E. Poelenije

Algemene gegevens
Naam onderneming
Stichting Saron Zorgverlening

30-09-2019
1

Gegevens onderneming
Activiteiten onderneming
Volgens opgave KvK: Verzorgingshuis. Zorg leveren in een herstellingsoord en
beschermd w onen.

30-09-2019
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2018

€ 192.801,00

€ 26.908,04

€ 84.259,05

2019

€ 315.180,72

€ 86.151,60

€ 161.896,58

Toelichting financiële gegevens
2018: € 26.908,04 (verlies)
2019: € 86.151,60 (verlies)

Gemiddeld aantal personeelsleden

30-09-2019
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
23

30-09-2019
1

Boedelsaldo
€ 65.085,82

30-09-2019
1

Toelichting
saldo per 27-09-2019

€ 8.206,08

19-01-2022
3

Toelichting
Saldo per 10-01-2022

Verslagperiode
van

30-09-2019
1

10-4-2019
t/m
30-1-2020
van

19-06-2020
2

30-9-2019
t/m
16-6-2020
van

19-01-2022
3

17-6-2020
t/m
10-1-2022
van

19-05-2022
4

19-5-2022
t/m
15-5-2022
van
16-5-2022
t/m
4-11-2022

11-11-2022
5

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

233 uur 12 min

2

28 uur 42 min

3

55 uur 18 min

4

27 uur 12 min

5

39 uur 6 min

totaal

383 uur 30 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Bestuurders van failliet zijn de heer D. Besjes en de heer R. Vermeij. Zow el de
heer Besjes (voorzitter) als de heer Vermeij (secretaris penningmeester) zijn
alleen/zelfstandig bevoegd.

30-09-2019
1

Leden toezichthoudend orgaan zijn de heer H.C. Hak en de heer S.M. Sloots.

1.2 Lopende procedures
Er loopt een bezw aarprocedure bij de Gemeente Enschede w egens het door
de Gemeente Enschede stopzetten van de door failliet aangevraagde
subsidies. Failliet heeft bij de Gemeente Enschede bezw aar gemaakt tegen het
stopzetten van deze subsidies.

30-09-2019
1

Binnenkort vindt de hoorzitting plaats.
Het bezw aar tegen de beslissing van de Gemeente Enschede is afgew ezen.

19-06-2020
2

De curator heeft met instemming rechter-commissaris geen bestuursrechtelijk
beroep aangetekend tegen de afw ijzing van het bezw aar. De curator heeft
aan de bestuurders voorgelegd dat zij dit w el kunnen/mogen doen. De
bestuurders hebben om hen moverende redenen afgezien van het instellen
van een rechtsmiddel.
De procedure is met het vorenstaande afgew ikkeld.

19-01-2022
3

1.3 Verzekeringen
De curator is, na de overname van het overgrote deel van de zorg en
inventaris van failliet door het Leger des Heils, overgegaan tot opzegging van
alle lopende verzekeringen. De curator heeft reeds een aantal
premierestituties ontvangen en w el ter hoogte van € 1.147,51.

30-09-2019
1

1.4 Huur
De curator heeft geen lopende huurovereenkomsten aangetroffen m.b.t.
w oningen en/of terrein. Failliet had betreffende het terrein aan de
Paandersdijk 2 te Beuningen nog geen huurcontract gesloten met de
verhuurder, zijnde Pastoraal Centrum Saron. Het huurcontract stond ten tijde
van de uitspraak van het faillissement van failliet nog op naam van Stichting
Zorggroep Saron (gefailleerd op 12 september 2018, curator mr. J.A.D.M.
Daniëls). Failliet betaalde echter maandelijks de huur ad € 5.000,00 aan
Pastoraal Centrum Saron. De curator van Stichting Zorggroep Saron heeft de
huur van voormeld terrein pas opgezegd op het moment dat Stichting Saron
Zorgverlening failliet w erd verklaard.

30-09-2019
1

Huurcontracten van de andere w oningen, w aarin maatw erk-cliënten
gehuisvest w aren, stonden nog op naam van Pastoraal Centrum Saron. Deze
huurcontracten zijn overgenomen door het Leger des Heils.
Verder w as er sprake van:
een huurcontract bij SKO voor een scan- kopieer- faxapparaat. Dit
huurcontract is opgezegd en het desbetreffende apparaat is opgehaald
door SKO.
een huurcontract bij Imitzz betreffende een koffieapparaat. Dit
huurcontract is overgenomen door het Leger des Heils.
Afgew ikkeld.

19-06-2020
2

1.5 Oorzaak faillissement
Failliet meldt hierover het navolgende.

30-09-2019
1

13 maart 2019 heeft de Gemeente Enschede curanda middels een brief
meegedeeld dat de subsidie voor 24 door failliet gereserveerde plekken
beschermd w onen per 1 april 2019 w erd stopgezet. Hierop aansluitend
hebben, volgens failliet, 5 andere gemeenten besloten per 30 april 2019 geen
gebruik meer te maken van de W MO maatw erkvoorziening.
Het vorenstaande heeft ertoe geleid dat failliet per 1 april 2019 onvoldoende
inkomsten had om de bedrijfsvoering voort te kunnen zetten en zij
genoodzaakt w as haar eigen faillissement aan te vragen.
In onderzoek.

19-06-2020
2

Aan de gemeente zijn vragen gesteld met betrekking tot de periode
voorafgaand aan het faillissement. De gestelde termijn tot beantw oording van
de vragen is nog niet verstreken.

19-01-2022
3

De curator heeft informatie van de gemeente Enschede ontvangen met
betrekking tot de periode voorafgaand aan het faillissement.

19-05-2022
4

De curator heeft onderzoek laten doen naar de financiële problemen en zelf
eveneens onderzoek gedaan in de administratie. De curator is voorlopig van
oordeel dat de doorstart niet zorgvuldig is voorbereid. Aan de bestuurders is
verzocht op een aantal door de curator geconstateerde tekortkomingen te
reageren.

11-11-2022
5

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden

30-09-2019
1

23

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden

30-09-2019
1

0
Toelichting
Stichting Zorggroep Saron (faillissement mr. Daniëls) had voor haar
faillissement (12 september 2018) 35 personeelsleden in dienst.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

11-4-2019

23

totaal

23

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Door de curator is op 11 april 2019 (per brief) het ontslag aangezegd voor het
personeel. De curator heeft het personeel op 12 april 2019 in persoon
inlichtingen verschaft omtrent het ontslag.

30-09-2019
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
De curator heeft geen onroerende zaken aangetroffen.

30-09-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

30-09-2019
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

materiële activa en levende have zoals op het
terrein Paandersdijk 2 te Beuningen aanw ezig

€ 27.500,00

totaal

€ 27.500,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De curator heeft de activa, met toestemming van de rechter-commissaris,
verkocht en geleverd en w el voor een bedrag van € 27.500,00.

30-09-2019
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.

30-09-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
controle aanw ezige bedrijfsmiddelen
overleg mr. Daniëls in verband met activaovereenkomst
opstellen activaovereenkomst

30-09-2019
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
De curator heeft geen voorraden/onderhanden w erk aangetroffen.

30-09-2019
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing.

30-09-2019
1

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
De curator heeft geen andere activa aangetroffen.

30-09-2019
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Niet van toepassing.

30-09-2019
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Stichting Saron Zorgverlening

€ 21.443,45

€ 20.318,03

Stichting Zorggroep Saron

€ 53.154,12

€ 10.610,55

totaal

€ 74.597,57

€ 30.928,58

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Door mr. Daniëls is de debiteurenportefeuille van Zorggroep Saron verkocht
aan Saron Zorgverlening. De incasso van deze debiteurenportefeuille w as ten
tijde van het faillissement van Saron Zorgverlening vrijw el niet ter hand
genomen. Uit onderzoek is gebleken dat tal van openstaande posten reeds
w aren voldaan door ziektekostenverzekeraars, dan w el de debiteuren zelf.

30-09-2019
1

Stichting Saron Zorgverlening.
In het 1e openbare verslag stond een hogere opbrengst vermeld dan w aar
daadw erkelijk sprake van w as. Een bedrag van € 1.600,00 had betrekking op
de debiteuren van Stichting Zorggroep Saron. De curator heeft dit nu
gecorrigeerd. De curator heeft op dit moment een bedrag van € 20.318,03
kunnen incasseren.

19-06-2020
2

Stichting Zorggroep Saron
De curator heeft inmiddels een bedrag van € 7.762,65 kunnen incasseren.
Gebleken is dat in de periode dat Zorggroep Saron de activiteiten verrichte aan
sommige cliënten hogere bedragen in rekening zijn gebracht dan op grond van
de overeengekomen maandbedragen w as toegestaan. Dit betekent dat de
omvang van de debiteurenpost, zoals deze is overgedragen aan Stichting
Saron Zorgverlening, voor zover de curator kan oordelen, geen juist beeld
geeft.
De curator van Stichting Zorggroep Saron heeft -naast de verkoop van de
debiteurenportefeuille aan Stichting Saron Zorgverlening- afspraken gemaakt
met Stichting Saron Zorgverlening over de w erkzaamheden ten behoeve van
de incasso van de boedeldebiteuren van Stichting Zorggroep Saron. Met de
curator van Stichting Zorggroep Saron zal in de komende verslagperiode
overleg w orden gevoerd teneinde tot afrekening van de incassofee te komen.

19-01-2022
3

Aan de rechter-commissaris w ordt toestemming gevraagd om tot afw ikkeling
van de genoemde incasso te komen.

19-05-2022
4

De w erkzaamheden zijn afgerond. Een bedrag groot € 5.823,99 is op de
boedelrekening ontvangen.

11-11-2022
5

4.2 Werkzaamheden debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren
aanschrijven debiteuren Stichting Saron Zorgverlening en Stichting
Zorggroep Saron.

30-09-2019
1

Incasseren debiteuren.
De curator heeft met 2 debiteuren een betalingsregeling getroffen, w aarvan
één debiteur zich aan de betalingsregeling houdt. Eén debiteur houdt zich niet
aan de betalingsregeling en is aangeschreven.

19-06-2020
2

Met de debiteuren die zijn aangeschreven vindt momenteel overleg plaats over
het treffen van een betalingsregeling.

19-01-2022
3

Eén van de debiteuren van gefailleerde betw ist de openstaande vordering van
€ 4.274,59.
De toegezegde onderbouw ing van deze betw isting is (nog) niet ontvangen.

19-05-2022
4

Na afw ikkeling van deze debiteur zijn er geen noemensw aardige bedragen
meer te vorderen uit hoofde van dit faillissement.
In de volgende verslagperiode zal w orden nagegaan of van Stichting
Zorggroep Saron overgenomen vorderingen te incasseren zijn.
De hiervoor bedoelde debiteur is overleden. Met toestemming van de rechtercommissaris zijn de w erkzaamheden gestaakt.

11-11-2022
5

In de komende verslagperiode zal w orden nagegaan of het in het belang van
de boedel is om de van Stichting Zorggroep Saron overgenomen vorderingen
te incasseren, alsmede de debiteurenvorderingen van failliet zelf.

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

30-09-2019
1

Niet van toepassing.

5.2 Leasecontracten
De curator heeft geen leasecontracten aangetroffen.

30-09-2019
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Niet van toepassing.

5.4 Separatistenpositie

30-09-2019
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

30-09-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet van toepassing.

30-09-2019
1

5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.

30-09-2019
1

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

30-09-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting

30-09-2019
1

N.v.t.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Niet van toepassing.

30-09-2019
1

6. Voortzetten / doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De Gemeente Enschede w as niet bereid de kosten van een voortzetting te
garanderen. Het Leger des Heils heeft de zorg per 12 april 2019, eerst tijdelijk
en na het sluiten van de activaovereenkomst definitief, overgenomen.

30-09-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

30-09-2019
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

30-09-2019
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.

30-09-2019
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

30-09-2019
1

6.6 Opbrengst
Toelichting

30-09-2019
1

Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting

30-09-2019
1

Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing.

30-09-2019
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
In onderzoek.

30-09-2019
1

De curator heeft een conceptrapportage van de financieel deskundige
ontvangen, op basis w aarvan gerede tw ijfels bestaan of de boekhoudplicht
correct is nageleefd.

11-11-2022
5

7.2 Depot jaarrekeningen

7.2 Depot jaarrekeningen
Niet van toepassing.

30-09-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

30-09-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Niet van toepassing.

30-09-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

30-09-2019
1

In onderzoek.

Toelichting

11-11-2022
5

De curator heeft door een financieel deskundige onderzoek laten doen. Een
conceptrapportage, w aarop de bestuurders vooralsnog niet hebben
gereageerd, heeft de curator van de financieel deskundige ontvangen.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting

30-09-2019
1

In onderzoek.

Toelichting

11-11-2022
5

Niet van toepassing.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
In onderzoek.

30-09-2019
1

Zie 1.5.
Met de bestuurders en hun advocaat heeft een bespreking plaatsgevonden.
Mede aan de hand van de verstrekte informatie vindt vervolgonderzoek plaats.

19-01-2022
3

De curator heeft het onderzoek nog niet afgerond.

19-05-2022
4

De curator heeft een bericht inhoudende zijn voorlopige bevindingen aan de
bestuurders gezonden.

11-11-2022
5

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
In onderzoek.

30-09-2019
1

Onderzoek rechtmatigheid nog niet afgerond.

19-01-2022
3

Onderzoek rechtmatigheid nog niet afgerond.

19-05-2022
4

De curator w acht de reactie van de bestuurders op zijn voorlopige
bevindingen af.

11-11-2022
5

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 48,80

30-09-2019
1

Toelichting
Salaris curator: p.m.
Leges KvK: p.m.
Reiskosten: p.m.
DRS Advies: p.m.
UW V: p.m.
Claims Agent: € 48,80

Toelichting

19-06-2020
2

Salaris curator: p.m. (reeds € 64.269,15 voldaan)
Leges KvK: p.m.
Reiskosten: p.m.
DRS Advies: € 1.588,13 (reeds voldaan)
Advocaatkosten mr. Van Mil: € 5.802,48 (reeds voldaan)
I'tension: € 504,90 (reeds voldaan)
W azda internet: € 764,12 (reeds voldaan)
UW V: € 96.006,76
Claims Agent: € 69,58

Toelichting
Salaris curator: p.m. (reeds € 64.269,15 voldaan)
Leges KvK: p.m.
Reiskosten: p.m.
DRS Advies: € 1.588,13 (reeds voldaan)
Advocaatkosten mr. Van Mil: € 5.802,48 (reeds voldaan)
I'tension: € 504,90 (reeds voldaan)
W azda internet: € 764,12 (reeds voldaan)
UW V: € 103.879,89
Claims Agent: € 78,65

19-01-2022
3

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 43.337,00

30-09-2019
1

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

30-09-2019
1

Het UW V heeft haar vordering nog niet ingediend.

€ 48.652,14

19-06-2020
2

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting

30-09-2019
1

N.v.t.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
13

30-09-2019
1

16

19-06-2020
2

19

19-01-2022
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 56.962,59

30-09-2019
1

Toelichting
De grootste schuldeiser is het Pensioenfonds Zorg en W elzijn met een bedrag
van € 46.426,09.
De curator heeft de vordering van Stichting Vrienden van Saron, ter hoogte van
€ 280.915,00,
vooralsnog betw ist. De curator onderzoekt deze vordering.

€ 57.277,28

19-06-2020
2

Toelichting

€ 99.746,28

19-01-2022
3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

30-09-2019
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
de schuldeisers zijn aangeschreven.

30-09-2019
1

Onderzoek vordering Stichting Vrienden van Saron.

19-06-2020
2

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Gemeente Enschede.

30-09-2019
1

9.2 Aard procedures
Bezw aar tegen intrekking subsidies.

30-09-2019
1

9.3 Stand procedures
De bezw aarprocedure loopt nog bij de Gemeente Enschede.

30-09-2019
1

Verslag 2 - 18 juni 2020:
Ik verw ijs u hiervoor naar paragraaf 1.2 van dit verslag.

19-06-2020
2

9.4 Werkzaamheden procedures
Mevrouw mr. Van Mil is belast met de vertegenw oordiging van de curator in de
bezw aarprocedure.

30-09-2019
1

De curator heeft met instemming rechter-commissaris geen bestuursrechtelijk
beroep aangetekend tegen de afw ijzing van het bezw aar. De curator heeft
aan de bestuurders voorgelegd dat zij dit w el kunnen/mogen doen. De
bestuurders hebben dit echter niet gedaan.

19-06-2020
2

Met het vorenstaande is dit punt afgerond.

19-01-2022
3

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Het onderzoek met betrekking tot hoofdstuk 7 van het verslag w ordt
voortgezet. De uitkomst van de bezw aarprocedure moet w orden afgew acht,
w aarna overleg met de rechter commissaris noodzakelijk zal zijn.

30-09-2019
1

Het onderzoek met betrekking tot punt 7 van het verslag w ordt voortgezet.

19-06-2020
2

W at betreft de uitkomst van de bezw aarprocedure verw ijs ik u naar punt 9.4
van het verslag.
Het onderzoek met betrekking tot punt 7 van het verslag w ordt voortgezet.

19-01-2022
3

Het onderzoek met betrekking tot punt 7 van het verslag w ordt voortgezet.

19-05-2022
4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Onbekend

30-09-2019
1

10.3 Indiening volgend verslag
13-2-2023

10.4 Werkzaamheden overig

11-11-2022
5

10.4 Werkzaamheden overig
Rechtmatigheidsonderzoek
incasseren debiteuren
onderzoek vordering Stichting Vrienden van Saron
(beoordeling) procedure Gemeente Enschede

Rechtmatigheidsonderzoek
incasseren debiteuren
onderzoek vordering Stichting Vrienden van Saron

30-09-2019
1

19-06-2020
2

Disclaimer
Onderhavig openbaar faillissementsverslag en de daarbij behorende bijlagen
zijn, op basis van beschikbare gegevens en mededelingen van onder meer (de
bestuurder(s) van) de schuldenaar, zo zorgvuldig mogelijk opgesteld. De
curator kan niet in staan voor de volledigheid of de juistheid van de aan het
verslag en de bijlagen ten grondslag liggende gegevens of mededelingen.
Daarnaast kan het voorkomen dat informatie (nog) niet beschikbaar is, in een
later stadium gew ijzigd moet w orden of dat informatie nog niet openbaar
gemaakt kan w orden. De curator staat daarom niet in voor de volledigheid of
juistheid van het verslag en de bijlagen.
Dit verslag dient te w orden gelezen in samenhang met de eerdere verslagen
(als die er zijn) en beoogt niet verantw oording af te leggen over de stand van
de faillissementsboedel of om daarin een volledig inzicht te geven (HR 21
januari 2005, NJ 2005, 249). Aan dit verslag en de bijlagen kunnen geen
rechten w orden ontleend en schuldeisers dienen er rekening mee te houden
dat de vooruitzichten op een mogelijke uitkering kunnen w ijzigen als gevolg
van nieuw e of gew ijzigde informatie en/of inzichten. Aan de opname op de lijst
van voorlopig erkende schuldvorderingen kunnen evenmin rechten w orden
ontleend.

Rechtmatigheidsonderzoek
incasseren debiteuren
onderzoek vordering Stichting Vrienden van Saron

Rechtmatigheidsonderzoek
incasseren debiteuren
onderzoek vordering Stichting Vrienden van Saron
afw ikkelen incasso Stichting Zorggroep Saron

rechtmatigheidsonderzoek
incasseren debiteuren
onderzoek vordering Stichting Vrienden van Saron
afw ikkelen incasso Stichting Zorggroep Saron

19-01-2022
3

19-05-2022
4

11-11-2022
5

Bijlagen
Bijlagen

