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Datum verslag
Insolventienummer
Toezichtzaaknummer
Datum uitspraak

3
07-10-2021
F.08/21/43
NL:TZ:0000182490:F001
10-03-2021

R-C
Curator

mr. M.C. Bosch
mr C.L.P.J. Crombag

Algemene gegevens
Naam onderneming
Stichting Tourplanners

08-04-2021
1

Gegevens onderneming
Burcht 43
7608 JB Almelo

08-04-2021
1

Activiteiten onderneming
Activiteiten volgens de Kamer van Koophandel:
Dienstverlening voor uitvoerende kunst. Het bemiddelen, organiseren en
verzorgen van Nederlandse culturele theaterproducties en entertainment
binnen- en buitenland.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2020

€ 8.709,78

€ -13.450,74

€ 41.572,26

2021

€ 0,00

€ -1.609,60

€ 9.648,88

2019

€ 66.668,69

€ 11.479,61

€ 37.922,60

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

08-04-2021
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
0

08-04-2021
1

Toelichting
geen personeelsleden

Boedelsaldo
€ 165,75

08-04-2021
1

Toelichting
€ 53,57 saldo rekening Scotia Bank
€ 112,18 saldo rekening Triodos Bank
€ 3.222,10

07-10-2021
3

Verslagperiode
van
10-3-2021

08-04-2021
1

t/m
7-4-2021
van
8-4-2021

07-07-2021
2

t/m
6-7-2021
van
7-7-2021

07-10-2021
3

t/m
5-10-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

26 uur 48 min

2

16 uur 0 min

3

6 uur 30 min

totaal

49 uur 18 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie
Het bestuur bestaat uit drie personen. De heer E.E.T. Graumans is bestuurslid.
Mevrouw C.N.P. van der Vorst is voorzitter en de heer J.P. Graumans is
secretaris.

08-04-2021
1

1.2 Lopende procedures
Bestuurder Graumans heeft aan de curator meegedeeld dat er geen
procedures aanhangig zijn.

08-04-2021
1

1.3 Verzekeringen
De curator onderzoekt de lopende verzekeringen en zal deze in het belang van
de boedel op kortst mogelijke termijn beëindigen.

08-04-2021
1

Van de verzekering ten behoeve van de bedrijfsbus is het de curator bekend
dat deze w as betaald tot 1 april 2021. De curator heeft de
verzekeringsmaatschappij, althans assurantie tussenpersoon, dienaangaande
bericht.
Daarnaast bleek er nog een verzekeringspakket te zijn afgesloten ten aanzien
van de stichting. De curator heeft ook deze maatschappij aangeschreven.
De verzekeringen zijn beëindigd. Er is geen restitutie ontvangen.
W erkzaamheden zijn afgerond.

07-07-2021
2

1.4 Huur
De heer Graumans heeft de curator aangegeven dat de stichting huurder is
van een garagebox te Almelo, alw aar de activa zijn opgeslagen.

08-04-2021
1

De heer Graumans betaalt momenteel de huurpenningen.
Het huurcontract stond (inmiddels) formeel op naam van de heer Graumans in
privé gesteld, zodat de curator geen huuropzegging heeft kunnen of hoeven
doen.

07-07-2021
2

1.5 Oorzaak faillissement
Stichting Tourplanners is opgericht op 21 januari 2004 door mevrouw Van der
Vorst en de heer Graumans (moeder en zoon). Beiden hebben jarenlange
ervaring in de theaterw ereld en organiseerden, sinds 2004 middels de
stichting, optredens op festivals, evenementen en binnen instellingen in
binnen- en buitenland. Dit bestond uit het maken van muziek en theater,
geheel in de zogenaamde army-stijl van de jaren ’40 en ’50.
Als gevolg van de beperkende maatregelen w egens Covid-19, moest de
stichting haar w erkzaamheden sinds maart 2020 gestaakt houden. In eerste
instantie vonden de repetities nog doorgang en w erd gehoopt op betere
vooruitzichten. In de loop van het jaar bleek dat de beperkende maatregelen
langer zouden voortduren. In combinatie met bepaalde doorlopende kosten,
heeft dit geleid tot liquiditeitsproblemen. Dusdanig dat het bestuur uiteindelijk
heeft besloten het eigen faillissement aan te vragen.

08-04-2021
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

08-04-2021
1

Toelichting
De stichting had geen personeel in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
0

08-04-2021
1

Toelichting
De stichting had geen personeel in dienst.

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
Op dit punt zijn geen w erkzaamheden te verrichten.

08-04-2021
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

n.v.t.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Er zijn geen onroerende zaken aangetroffen.

08-04-2021
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
n.v.t.

3.3 Bedrijfsmiddelen

08-04-2021
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving
roerende zaken
aanhanger
totaal

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 1.545,17
€ 847,00
€ 2.392,17

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De aanw ezige activa bestaat uit licht- en geluidsinstallaties. Verder zijn er
decordoeken en stellingen voor het opbouw en van een podium aangetroffen.
Met toestemming van de rechter-commissaris is de activa verkocht.

08-04-2021
1

Er is een aanhanger aangetroffen w elke is verkocht. De opbrengst van de
aanhanger is op 26 mei 2021 op de boedelrekening ontvangen.

07-07-2021
2

Met betrekking tot de aanhanger is geconstateerd dat de stallingskosten
voor de aanhanger vooruit zijn betaald voor de periode van een jaar. Voor
zover de kosten zien op de periode na datum uitspraak faillissement zijn
deze kosten door de bestuurder aan de boedel vergoed. Hierdoor is er op 11
juli 2021 een bedrag van € 142,50 in de boedel gevloeid.

07-10-2021
3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Voor zover bekend zijn er geen schuldeisers met een pandrecht aanw ezig.

08-04-2021
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
de koper dient de koopprijs te voldoen, de activa op te halen en de garagebox
bezemschoon op te leveren. Vervolgens kan de huur van de garagebox
w orden opgezegd.

08-04-2021
1

de koper heeft op 8 april 2021 de koopprijs op de boedelrekening voldaan. Op
17 april 2021 is de activa opgehaald en is de garagebox bezemschoon
opgeleverd. De huur van de garagebox w as door de bestuurder voor datum
uitspraak faillissement al overgezet op zijn naam.

07-07-2021
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

n.v.t.
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
n.v.t.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

08-04-2021
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Op dit punt zijn geen w erkzaamheden te verrichten.

08-04-2021
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

domeinnamen
saldo Scotia Bank

Boedelbijdrage

€ 302,50
€ 53,57

kasgeld

€ 219,18

totaal

€ 575,25

€ 0,00

Toelichting andere activa
Er zijn drie domeinnamen geregistreerd:
- w w w .tourplanners.nl;
- https://armyshow .nl;
- w w w .airshow .nl
De curator heeft de domeinnamen met toestemming van de rechtercommissaris verkocht. De koopprijs dient nog op de boedelrekening te w orden
ontvangen.

08-04-2021
1

De betaling van € 302,50 (€ 250,-inclusief btw ) voor de domeinnamen is op 8
april 2021 op de boedelrekening.

07-07-2021
2

Uit de administratie van failliet blijkt een bedrag van € 219,18 aan kasgeld
aanw ezig te zijn. De bestuurder heeft voornoemd bedrag naar de
boedelrekening overgemaakt.
Tot slot heeft failliet van een Canadese bankrekening gebruik gemaakt voor de
tours die ze daar hebben gedaan. De rekening staat op naam van de
bestuurder maar w erd uitsluitend door failliet gebruikt. Het saldo op datum
faillissement van € 53,57 is op basis van de huidige koers door de bestuurder
overgemaakt naar de boedelrekening.
Uit de administratie van failliet is gebleken dat zij een aanvraag
Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) heeft gedaan met betrekking tot de
periode juni tot en met september 2020. Een voorschot w as reeds verstrekt
door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De definitieve vaststelling
van het bedrag is echter nog niet bekend. Uit de stukken blijkt dat failliet nog
een bedrag van € 835,93 tegemoet zou kunnen zien. In afw achting van de
definitieve vaststelling en uitbetaling.

3.9 Werkzaamheden andere activa

07-10-2021
3

3.9 Werkzaamheden andere activa
afw achten betaling domeinnamen.

08-04-2021
1

w erkzaamheden zijn afgerond.

07-07-2021
2

afw achten definitieve vaststelling aanvraag Tegemoetkoming Vaste Lasten
door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

07-10-2021
3

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

n.v.t.
totaal

Toelichting debiteuren
Bestuurder Graumans heeft aangegeven dat er geen debiteurposten zijn. Uit
de later aangeleverde balans volgt echter w el een totale debiteurpost van
circa (E) 15.350,97. Volgens de bestuurder zouden dit facturen betreffen aan
organisaties en instellingen die een voorstelling hadden geboekt. Deze
facturen w erden vooruit gezonden. De betreffende voorstellingen hebben
geen doorgang gevonden en de facturen zijn gecrediteerd De curator
onderzoekt dit. Met name omdat een deel van deze debiteurposten betrekking
heeft op de periode voorafgaand aan de coronamaatregelen.

08-04-2021
1

De bestuurder heeft toegezegd contact met zijn accountant op te nemen. Tot
op heden is nog geen duidelijkheid verschaft omtrent deze kw estie. In
onderzoek.

07-07-2021
2

Er is contact gew eest met de accountant van failliet. Er zijn geen
bijzonderheden te melden. Hiermee is deze kw estie in overleg met de
rechter-commissaris afgerond.

07-10-2021
3

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De curator heeft navraag gedaan bij de bestuurder over de debiteurpost op de
balans.

08-04-2021
1

w erkzaamheden zijn afgerond.

07-10-2021
3

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 9.841,14

08-04-2021
1

Toelichting vordering van bank(en)
€ 9.841,14 vordering ING

5.2 Leasecontracten
De stichting beschikte over een Iveco bedrijfsbus op basis van een 'operational
lease' contract. Aangezien er sprake is van een afkoopw aarde aan het eind
van de 60-maanden termijn, is er in feite sprake van een financial lease. Uit de
opgave door de leasemaatschappij bleek dat er inmiddels ook achterstanden
bestonden in de aflossing van de leasepenningen en bovendien de resterende
termijnen i.c.m. de afkoopw aarde niet opw egen tegen een eventuele
overname (afkoop).

08-04-2021
1

Op 23 maart 2021 is de bedrijfsbus ingeleverd bij de leasemaatschappij. In
afw achting reactie leasemaatschappij w at betreft verkoop bedrijfsbus.
Het voertuig is op 12 april 2021 verkocht door de leasemaatschappij. Na
verkoop van het voertuig resteert een schuld van de leasemaatschappij. De
hoogte van de vordering van de leasemaatschappij w ordt echter betw ist.
Aangezien er geen uitkering aan concurrente schuldeisers kan plaatsvinden zal
de discussie omtrent de hoogte van de vordering achterw ege blijven.

07-07-2021
2

5.3 Beschrijving zekerheden
Vooralsnog is er niet gebleken van zekerheden.

08-04-2021
1

5.4 Separatistenpositie
Vooralsnog is niet gebleken van een separatistenpositie.

08-04-2021
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Vooralsnog heeft geen der crediteuren zich beroepen op een
eigendomsvoorbehoud. Gezien de beperkte omvang van het aantal
crediteuren alsook hun vorderingen in bedrag, gaat de curator er vanuit dat
hierop geen beroep (meer) zal w orden gedaan.

08-04-2021
1

5.6 Retentierechten
Vooralsnog heeft geen der crediteuren zich beroepen op een retentierecht. De
curator gaat er vanuit dat een dergelijk beroep ook niet zal volgen.

5.7 Reclamerechten

08-04-2021
1

5.7 Reclamerechten
Vooralsnog heeft geen der crediteuren zich beroepen op het recht van
reclame. De curator gaat er vanuit dat een dergelijk beroep ook niet zal
volgen.

08-04-2021
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
n.v.t.

08-04-2021
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Het is de curator bekend dat er in ieder geval een kredietovereenkomst is
gesloten met de ING bank. Daarnaast hield de stichting nog andere
bankrekeningen aan. De curator heeft de banken aangeschreven met het
verzoek hun vordering in te dienen, hun eventuele zekerheidsrechten kenbaar
te maken, alsook een saldo opgave te verstrekken.

08-04-2021
1

De Triodosbank heeft aangegeven dat er een creditsaldo van € 152,43
aanw ezig w as op datum uitspraak faillissement. Inmiddels is een bedrag van €
112,18 op de boedelrekening ontvangen. Het is onduidelijk w aarom het
verschil van € 40,25 nog niet is ontvangen. In onderzoek.
Het verschil in creditsaldo van de Triodosbank op datum uitspraak faillissement
en de ontvangst van het saldo op de boedelrekening ziet op kosten voor het
aanhouden van de rekening bij de Triodosbank die ziet op de periode van 1
januari 2021 tot en met datum uitspraak faillissement.

07-07-2021
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De bedrijfsactiviteiten w aren reeds sinds maar 2020 gestaakt, in die zin dat
geen optredens meer mochten w orden gegeven. In eerste instantie w erd er
w el nog gerepeteerd, maar ook de repetities zijn gestaakt naarmate de
beperkende maatregelen w egens corona herhaaldelijk w erden verlengd. Ten
tijde van de faillissementsaanvraag w aren de activiteiten derhalve al enige tijd
gestaakt. Er is om die reden ook geen sprake gew eest van voortzetting of een
mogelijke doorstart.

08-04-2021
1

6.2 Financiële verslaglegging
n.v.t.

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

08-04-2021
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
n.v.t.

08-04-2021
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De bedrijfsactiviteiten w aren reeds sinds maar 2020 gestaakt, in die zin dat
geen optredens meer mochten w orden gegeven. In eerste instantie w erd er
w el nog gerepeteerd, maar ook de repetities zijn gestaakt naarmate de
beperkende maatregelen w egens corona herhaaldelijk w erden verlengd. Ten
tijde van de faillissementsaanvraag w aren de activiteiten derhalve al enige tijd
gestaakt. Er is om die reden ook geen sprake gew eest van voortzetting of een
mogelijke doorstart.

08-04-2021
1

6.5 Verantwoording
n.v.t.

08-04-2021
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
n.v.t.

08-04-2021
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
n.v.t.

08-04-2021
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Er zijn op dit punt geen w erkzaamheden te verrichten.

08-04-2021
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft de inlogcodes ontvangen van het online
boekhoudprogramma. Daarnaast heeft de bestuurder de nodige
administratieve bescheiden verstrekt en ook de fysieke administratiemappen
ter beschikking gesteld.
Op het oog lijkt aan de administratieplicht voldaan te zijn.

08-04-2021
1

is aan voldaan

07-07-2021
2

7.2 Depot jaarrekeningen
Vanw ege de rechtsvorm: niet van toepassing.

08-04-2021
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Vanw ege de rechtsvorm: niet van toepassing.

08-04-2021
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Aangezien het een stichting betreft, is er geen sprake van aandelen.

08-04-2021
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De curator zal de gebruikelijke onderzoeken naar rechtmatigheid uitvoeren.
Indien en voor zover de uitkomsten daartoe aanleiding geven, zal daarover in
een opvolgend verslag w orden gerapporteerd.
Nee

08-04-2021
1

07-07-2021
2

Toelichting
is niet van gebleken. Uit de administratie blijkt duidelijk de oorzaak van het
faillissement. Zoals aangegeven moet failliet als gevolg van de beperkende
maatregelen w egens Covid-19 haar w erkzaamheden sinds maart 2020 staken.
De liquiditeitsproblemen kw amen door de hoge maandelijkse lasten (met name
de kosten voor de bedrijfsbus). De bestuurders hebben nog getracht om met
eigen geld en het noodfonds om een periode te overbruggen, maar toen de
kosten bleven oplopen en er nog geen duidelijkheid bestond omtrent het
verloop van de corona crisis w erd besloten om het het eigen faillissement aan
te vragen

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

08-04-2021
1

Toelichting
De curator zal de gebruikelijke onderzoeken naar rechtmatigheid, w aaronder
mogelijk paulianeus handelen, uitvoeren. Indien en voor zover de uitkomsten
daartoe aanleiding geven, zal daarover in een opvolgend verslag w orden
gerapporteerd.
Nee
Toelichting
is niet van gebleken.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

07-07-2021
2

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Vooralsnog is de curator niet gebleken van onrechtmatigheden en/of
paulianeus handelen. Echter moet de administratie nog w orden beoordeeld,
zodat dit nog kan veranderen. De curator zal de komende verslagperiode een
aanvang maken met dit onderzoek. Tot nu toe w erden eerst inventariserende
maatregelen genomen.

08-04-2021
1

de administratie is onderzocht. Er is niet gebleken van onrechtmatigheden
en/of paulianeus handelen. De w erkzaamheden zijn afgerond.

07-07-2021
2

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 12,10

08-04-2021
1

Toelichting
€ 12,10 vordering Claimsagent
€ 18,15

07-07-2021
2

Toelichting
€ 18,15 vordering Claimsagent
€ 21,18

07-10-2021
3

Toelichting
€ 21,18 vordering Claimsagent

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
nog niet bekend
€ 368,00

08-04-2021
1

07-07-2021
2

Toelichting
€ 368,- OB
€ 736,00
Toelichting
€ 736,- OB

8.3 Pref. vord. UWV

07-10-2021
3

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
n.v.t.

07-07-2021
2

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
n.v.t.

07-07-2021
2

8.5 Aantal concurrente crediteuren
4

08-04-2021
1

5

07-07-2021
2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 35.061,81

08-04-2021
1

€ 35.916,31

07-07-2021
2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
nog niet bekend

8.8 Werkzaamheden crediteuren

08-04-2021
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Ten tijde van het faillissement w aren er geen procedures aanhangig, volgens
de bestuurder. De curator is hiervan tot op heden inderdaad ook niet
gebleken.

08-04-2021
1

9.2 Aard procedures
n.v.t.

08-04-2021
1

9.3 Stand procedures
n.v.t.

08-04-2021
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Op dit punt behoeven geen w erkzaamheden te w orden verricht.

08-04-2021
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- inventariseren crediteuren;
- verkopen bedrijfsmiddelen afronden;
- afw achten afrekening lease auto;
- onderzoeken debiteuren;
- onderzoeken administratie;
- onderzoeken onbehoorlijk bestuur;
- onderzoeken paulianeus handelen.

08-04-2021
1

- onderzoek debiteuren

07-07-2021
2

- afw achten definitieve vaststelling en uitbetaling aanvraag Tegemoetkoming
Vaste Lasten

07-10-2021
3

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Op dit moment is nog niet bekend op w elke termijn dit faillissement kan
w orden afgew ikkeld.

08-04-2021
1

drie maanden

07-07-2021
2

10.3 Indiening volgend verslag
7-1-2022

07-10-2021
3

10.4 Werkzaamheden overig
Hiervoor w ordt verw ezen naar punt 10.1.

Bijlagen
Bijlagen

08-04-2021
1

