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Algemene gegevens
Naam onderneming
stichting Stichting Strips
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Gegevens onderneming
De stichting Stichting Strips, statutair gevestigd te Dordrecht en
kantoorhoudende te (3011 W R) Rotterdam aan de W ijnhaven 32,
geregistreerd in het Handelsregister onder nummer
61503495.
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Activiteiten onderneming
Het museum w as sinds de feitelijke opening in september 2016 met een
oppervlakte van circa 2.000 m2 , per maart 2017 bijgesteld naar circa 1.000
m2, gevestigd in de W ijnhaven te Rotterdam (W ijnbrugstraat te Rotterdam). In
het museum, ook w el genaamd Strips! Museum Rotterdam, bevonden zich
naast tentoonstellingen tevens een w inkel en restaurant. Sinds 24 juli 2017 is
het museum gesloten gew eest. Volgens de akte van oprichting heeft
gefailleerde onder meer ten doel het bevorderen van kennis en belangstelling
bij een groot publiek voor de geschiedenis van stripverhalen en de
(w ederzijdse) invloed van verschillende media. Dit doel w ordt getracht te
verw ezenlijken door het oprichten van een museum. Volgens de informatie op
internet is gefailleerde een museum met aandacht voor met name Nederlandse
strips in combinatie met buitenlandse invloeden, (animatie)films,
computergame art, cartoons, exposities en tekenkunst. Een goede balans
tussen tekstborden en albums.

Financiële gegevens
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Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2017

€ 80.106,00

€ -44.800,00

2016

€ 119.483,00

€ -53.584,00

Balanstotaal

€ 165.078,00

Toelichting financiële gegevens
Uit de jaarrekening van 2016 blijkt een omzet (omzet w inkel, horeca,
verkopen, w orkshops,
Vrienden Stichting Strips, giften en subsidies) van EUR 119.483 (vóór aftrek
directe lasten).
Uit de w inst- en verliesrekening van 2017 blijkt een omzet (omzet w inkel,
horeca, verkopen,
w orkshops, Vrienden Stichting Strips, giften en subsidies) van EUR 80.106
(vóór aftrek directe lasten).
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De opgegeven gegevens blijken uit de jaarrekening 2016 en de w inst- en
verliesrekening 2017.

Gemiddeld aantal personeelsleden
1
Toelichting
Volgens de bestuurder van gefailleerde w as per faillissementsdatum 1
w erknemer in dienst. In de drie jaren voorafgaand aan het faillissement
zouden zes w erknemers in dienst zijn. Verder maakte gefailleerde gebruik van
detachering en vrijw illigers.

Boedelsaldo
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Boedelsaldo
€ 64.102,47

30-05-2018
4

€ 64.477,47

26-11-2018
6

€ 1.018,04

28-02-2019
7

€ 1.018,04

10-06-2019
8

€ 1.018,04

26-08-2019
9

€ 14.345,04

27-02-2020
11

€ 1.018,04

27-05-2020
12

€ 1.018,04

26-08-2020
13

€ 1.018,04

04-03-2021
15

€ 1.012,74

27-05-2021
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Verslagperiode
van
25-2-2018

30-05-2018
4

t/m
24-5-2018
van
25-5-2018

03-09-2018
5

t/m
24-8-2018
van
25-8-2018

26-11-2018
6

t/m
24-11-2018
van
25-11-2018
t/m
24-2-2019

28-02-2019
7

van
25-2-2019

10-06-2019
8

t/m
24-5-2019
van
25-5-2019

26-08-2019
9

t/m
24-8-2019
van
25-8-2019

26-11-2019
10

t/m
24-11-2019
van
25-11-2019

27-02-2020
11

t/m
24-2-2020
van
25-2-2020

27-05-2020
12

t/m
24-5-2020
van
25-5-2020

26-08-2020
13

t/m
24-8-2020
van
25-8-2020

26-11-2020
14

t/m
24-11-2020
van
25-11-2020

04-03-2021
15

t/m
24-2-2021
van
25-2-2021
t/m
24-5-2021

Bestede uren
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Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

4

22 uur 42 min

5

6 uur 37 min

6

13 uur 46 min

7

6 uur 20 min

8

5 uur 8 min

9

2 uur 35 min

10

13 uur 41 min

11

6 uur 48 min

12

30 uur 17 min

13

9 uur 16 min

14

14 uur 29 min

15

9 uur 20 min

16

7 uur 3 min

totaal

148 uur 2 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
In totaal zijn in dit verslag 334,49 uren besteed.
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Er kunnen aan dit verslag en volgende faillissementsverslagen geen rechten
w orden ontleend. Niets in dit verslag kan w orden geïnterpreteerd als een
erkenning van aansprakelijkheid en/of als afstand van enig recht.
In totaal zijn in dit verslag 327,33 uren besteed. Er heeft een kleine correctie
plaatsgevonden.

03-09-2018
5

Er kunnen aan dit verslag en volgende faillissementsverslagen geen rechten
w orden ontleend. Niets in dit verslag kan w orden geïnterpreteerd als een
erkenning van aansprakelijkheid en/of als afstand van enig recht.
In totaal zijn in dit verslag 341,10 uren besteed.

26-11-2018
6

Er kunnen aan dit verslag en volgende faillissementsverslagen geen rechten
w orden ontleend. Niets in dit verslag kan w orden geïnterpreteerd als een
erkenning van aansprakelijkheid en/of als afstand van enig recht.
In totaal zijn in dit verslag 347,44 uren besteed.

28-02-2019
7

Er kunnen aan dit verslag en volgende faillissementsverslagen geen rechten
w orden ontleend. Niets in dit verslag kan w orden geïnterpreteerd als een
erkenning van aansprakelijkheid en/of als afstand van enig recht.
In totaal zijn in dit verslag 353,71 uren besteed.

10-06-2019
8

In totaal zijn in dit verslag 356,30 uren besteed.

26-08-2019
9

In totaal zijn in dit verslag 369,99 uren besteed.

26-11-2019
10

In totaal zijn in dit verslag 380,13 uren besteed.

27-02-2020
11

In totaal zijn in dit verslag 410,41 uren besteed.

27-05-2020
12

In totaal zijn in dit verslag 419,99 uren besteed.

26-08-2020
13

In totaal zijn in dit verslag 434,48 uren (inclusief garantstellingsdossier)
besteed.

26-11-2020
14

In totaal zijn in dit verslag 444,77 uren (inclusief garantstellingsdossier)
besteed.

04-03-2021
15

Het garantstellingsdossier is afgew ikkeld. In totaal zijn in dit faillissement
359,33 uren besteed.

27-05-2021
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1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Gefailleerde is op 22 september 2014 opgericht door de heer M.P.M. Kleijnen.
De heer kleijnen is sinds de oprichting enig directeur van gefailleerde.
Gefailleerde heeft tevens een Raad van Toezicht bestaande uit (op datum
faillissement):
- de heer R.A.J.M. van Eijck;
- mevrouw M.K. De Haan;
- de heer P.A.J. Verhaar;
- de heer R.T. van der Kroft;
- de heer D. Bos.
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1.2 Lopende procedures
Er liepen één of meerdere door voormalige w erknemers aangespannen
procedures tegen gefailleerde. Alle partijen zijn in de gelegenheid gesteld de
vorderingen ter verificatie en bij het
UW V in te dienen.

1.3 Verzekeringen
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1.3 Verzekeringen
Gefailleerde heeft bij AON de volgende verzekeringen lopen:
- aansprakelijkheidsverzekering voor Bestuurders en Commissarissen. In de
uitloop voor een periode van vijf jaren is voorzien;
- ABP Pakket, de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en rechtsbijstand
(premie is betaald tot 27 oktober 2017, dekking is tot die datum van kracht);
- Kunst en Antiek (premie is betaald tot 9 november 2017, dekking is tot die
datum van kracht).
Gefailleerde heeft bij Univé de volgende verzekeringen lopen:
- een autoverzekering zakelijk (premie is betaald tot 21 augustus 2017,
dekking is tot die
datum van kracht).
Een drietal kunstenaars c.q. verzamelaars hebben bij de verzekeraar van
gefailleerde,
AON Risk Solutions, een schadeclaim ingediend vanw ege het feit dat
uitgeleende
expositiematerialen per faillissementsdatum vermist w aren. Zoals hierboven
aangegeven heeft Stichting Strips, w elke uit hoofde van de polis en algemene
voorw aarden verzekeringnemer en gerechtigde is, een Kunst- en
Antiekverzekering bij
AON afgesloten w elke tot 9 november 2017 dekking had. Een schade- en
expertise
expert heeft in opdracht van de verzekeraar nog onderzoek gedaan in het
museum zelf
naar de vermissing van enkele zaken. Dit onderzoek heeft niets opgeleverd.
De vermiste
zaken zijn door de verzekeraar getaxeerd w aarna de verzekeraar tot uitkering
aan de
verzekeringnemer, Stichting Strips, is overgegaan. In totaal is een bedrag van
EUR
35.500 (na aftrek van in totaal EUR 750) aan de boedel voldaan. De drietal
kunstenaars
c.q. verzamelaars zijn echter op grond van artikel 3:287 BW bevoorrecht op
deze
vordering. Hiervan en van de onderverdeling is aantekening gemaakt op de
crediteurenlijst.

1.4 Huur
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1.4 Huur
Gefailleerde heeft tw ee huurovereenkomsten gesloten. Ten eerste met Vinc
Vastgoed Management I B.V. voor de huur van de museumlocatie aan de
W ijnhaven. De oorspronkelijke huurovereenkomst van 1 juli 2016 (voor de
huur van 2.000 m2) is ontbonden en partijen zijn op 20 maart 2017 een
nieuw e huurovereenkomst aangegaan voor een kleinere oppervlakte van circa
1.000 m2. De huurovereenkomst is aangegaan voor
de duur van vijf jaar. De maandelijkse huur bedraagt EUR 6.747,76 inclusief
kosten en btw . Er zou een w aarborgsom van EUR 20.243,28 voldaan dienen te
w orden hetgeen (vermoedelijk) niet is gebeurd. De totale huurachterstand
inclusief voorschotten zou circa EUR 60.000 bedragen (tot en met september
2017). De eerste zes maanden zou geen huur betaald dienen te w orden
vanw ege een ingroeiregeling.
Ten tw eede huurt Stichting Strips een opslag in Rotterdam Feijenoord bij
Kubus Mini Opslag
voor een maandelijks bedrag van EUR 233,53. De vordering per 16 augustus
2017 bedraagt
EUR 467,06.
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Beide huurovereenkomst zijn op 31 juli 2017 met machtiging van de rechtercommissaris
opgezegd ex artikel 39 Fw tegen de korst mogelijke termijn.
De museumlocatie aan de W ijnhaven te Rotterdam en de externe opslagruimte
bij Kubus in
Rotterdam Feijenoord zijn per 31 oktober 2017 leeg en bezemschoon
opgeleverd.

1.5 Oorzaak faillissement
Het faillissement is door het bestuur van gefailleerde aangevraagd. Het
faillissement is volgens de directeur te w ijten aan tegenvallende
bezoekersaantallen, tekort aan marketing - en dus gebrek aan bekendheid en te hoge lasten. Grofw eg w as sprake van een maandelijkse omzet van EUR
8.000 terw ijl circa EUR 33.000 nodig w as. Nader onderzoek naar de oorzaken
en financiële achtergronden zal nog plaatsvinden. Het museum is in ieder geval
vanaf datum faillissement gesloten gew eest. Een doorstart bleek helaas niet
mogelijk w egens tegenvallende belangstelling.
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De curator heeft een uitgebreid onderzoek gedaan naar de oorzaken van het
faillissement van Strips. De curator heeft hiertoe een feiten- en
oorzakenrapport, w aarin zijn bevindingen en conclusies uit het oorzaken- en
rechtmatigheidsonderzoek staan verw oord, afgerond en toegelicht aan de
rechter-commissaris. Dit rapport is niet openbaar. Eerst zullen in deze
paragraaf algemene opmerkingen w orden gemaakt aangaande het
oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek. In deze paragraaf w ordt verder
beschreven w elke procedures zijn gevolgd en hoe het oorzaken- en
rechtmatigheidsonderzoek heeft plaatsgevonden en w elke fases in dit
onderzoek zijn afgerond. De conclusies van dit onderzoek komen aan de orde
in hoofdstuk 7 van dit openbaar verslag, meer concreet in paragraaf 7.7 bij
de rechtmatigheid.

27-05-2021
16

Curatoren zijn in algemene zin belast met het beheer en de vereffening van
de failliete boedel zoals bepaald in artikel 68 Faillissementsw et. In ieder
faillissement dienen de aangestelde curatoren de bij het bestuur en toezicht
betrokken personen in de gelegenheid te stellen hun visie te geven op de
oorzaken van het faillissement en hun rol daarbij. Curatoren dienen

eveneens te onderzoeken of aanleiding bestaat om een vordering in te
stellen tegen (ex)bestuurders en/of (ex)commissarissen vanw ege
aansprakelijkheid op grond van onbehoorlijke taakvervulling of onrechtmatige
handelingen jegens de gefailleerde vennootschappen, dan w el tegen andere
betrokkenen vanw ege aansprakelijkheid op grond van onrechtmatige
handelingen jegens de gefailleerde vennootschappen. Gezamenlijk vormt dit
het zogenaamde oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek.
Een oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek pretendeert niet een
w etenschappelijke studie te zijn. Het is veeleer een zo nauw keurig mogelijke
(feitelijke) beschrijving van de gebeurtenissen en ontw ikkelingen die zich in
de jaren voorafgaand aan het faillissement hebben voorgedaan, gevolgd
door een beoordeling hoe deze gebeurtenissen en ontw ikkelingen hebben
geleid tot of bijgedragen aan het faillissement. Daarbij w ordt naar alle feiten
en omstandigheden gekeken die hieraan zouden kunnen hebben bijdragen.
Curatoren handelen daarbij onafhankelijk. Op grond van de w et en
jurisprudentie dienen zij in eerste instantie de belangen van de gezamenlijke
crediteuren te behartigen, w aarbij zij overigens andere (maatschappelijke)
belangen niet uit het oog verliezen. Een oorzaken- en
rechtmatigheidsonderzoek is een onderzoek dat in ieder faillissement
plaatsvindt.
De onderzoeksperiode strekt zich uit over circa drie jaren voorafgaand aan
het faillissement, te w eten vanaf datum oprichting (22 september 2014). Het
oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek is standaard begonnen met het
feitenonderzoek. In deze eerste fase is onder meer op basis van bijvoorbeeld
rapporten, verslagen, jaarstukken, interne en externe correspondentie en
ondernemingsplannen een eerste indruk verkregen. Vervolgens zijn
interview s gehouden met de directeur/het lid van de Raad van Bestuur, leden
van de Raad van Toezicht en een ex-w erknemer van het museum. Van de
interview s zijn vertrouw elijke gespreksverslagen gemaakt die ter correctie en
ondertekening zijn voorgelegd aan de geïnterview de personen. Feiten, zoals
gepresenteerd in de interview s, zijn zoveel mogelijk geverifieerd in
onderliggende documentatie.
Naar aanleiding van het feitenonderzoek is een feitenrapport opgesteld. Het
feitenrapport is een uitvoerig rapport gew orden, onderverdeeld in
hoofdstukken w aarin de verschillende onderw erpen zullen w orden besproken
die relevant zijn voor – uiteindelijk – de conclusies over de oorzaken van het
faillissement van Strips. Het feitenrapport heeft de curator geen aanleiding
gegeven om een diepgaander onderzoek in te stellen naar desbetreffende
onderw erpen of het voeren van vervolggesprekken met geïnterview den.
Fase 1 is met het op vertrouw elijke basis ter beschikking stellen van het
feitenrapport aan de rechter-commissaris afgesloten. Het feitenrapport zal
niet met anderen dan de rechter-commissaris integraal w orden gedeeld.
Aan de hand van het feitenrapport heeft de curator ook zijn definitieve
conclusies geformuleerd ten aanzien van de oorzaken van het faillissement
van Strips, w aaronder zijn voorlopige conclusies over de verhouding tussen
de interne en externe oorzaken. Dit is (“Fase 2”) van het oorzaken- en
rechtmatigheidsonderzoek. Fase 2 w ordt afgerond met de afronding van
deze conclusies. Een korte samenvatting van het feitenrapport en de
conclusies zullen hierbij in paragraaf 7.7 van dit faillissementsverslag
openbaar w orden gemaakt, tenzij er naar de mening van de curator een
reden is om dit niet, of slechts beperkt te doen. Dit hoort eveneens tot de
taak van de curator, te w eten het informeren van de crediteuren van Strips
over de uitkomsten van het administratie- en rechtmatigheidsonderzoek.

In fase 3 komt de mogelijke civiele aansprakelijkheid van (ex)bestuurders en
(ex)commissarissen aan de orde, alsmede de eventuele civielrechtelijke
aansprakelijkheid van andere betrokken partijen. Deze fase 3 zal, gelet op
de conclusies in paragraaf 7.7, niet volgen.

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
1

30-05-2018
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2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
6

30-05-2018
4

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

31-7-2017

1

Met machtiging rechter-commissaris

totaal

1

2.4 Werkzaamheden personeel
Geen.
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen.
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Museuminventaris

€ 25.000,00

€ 2.355,00

totaal

€ 25.000,00

€ 2.355,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De inventaris en bedrijfsmiddelen van gefailleerde bestaan uit standaard
museuminventaris - w aaronder vitrines, expositiemateriaal, borden,
tekeningen - tafels en stoelen en horeca
uitrusting. Von Reth heeft in opdracht van de curator en de pandhouder de
inventaris laten
inventariseren. Von Reth heeft de liquidatiew aarde van de activa (inventaris,
voorraad en het voertuig) getaxeerd op EUR 20.300 excl. BTW . Met
toestemming van de rechter-commissaris en de pandhouder is de activa van
gefailleerde verkocht aan Mint Beugen B.V. voor een bedrag van EUR 25.000
(excl. 21% BTW ). Het bedrag is inclusief BTW is op de boedelrekening
ontvangen.
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De verleggingsregeling is van toepassing verklaard d.w .z. de BTW is verlegd
naar de
koper en zal dit zelf in haar aangifte meenemen. De verkoop aan Mint Beugen
B.V. heeft
derhalve zonder BTW plaatsgevonden.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De inventaris en bedrijfsmiddelen (niet zijnde de voorraad) zijn bodemzaken.
Gelet op de niet
betaalde omzetbelasting en niet afgedragen loonheffing door gefailleerde, zal
de curator ex artikel 57 lid 3 Fw namens de fiscus het bodemvoorrecht
uitoefenen.
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Geen.
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Strips en boeken
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De voorraad strips en boeken is in opdracht van de curator en pandhouder
door Von Reth geïnventariseerd. Alle goederen van derden (bruikleen e.d.) zijn
buiten de inventarisatie en taxatie gelaten.
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De koopprijs vermeld bij bedrijfsmiddelen van EUR 25.000 is inclusief de
voorraad.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Geen.
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3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Auto's:
Volgens opgave van de RDW staat het volgende kenteken op naam van
gefailleerde:
- Dacia Lodge, kenteken 2-XPZ-86;
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Banken:
Gefailleerde heeft een rekening bij de Triodos Bank N.V. met een creditsaldo
van EUR 971,70. Het creditsaldo is opgevraagd en ontvangen op de
boedelrekening. De storneringen bedroegen EUR 2.273,69. Dit bedrag is op de
boedelrekening ontvangen.
Kasgelden:
Er is EUR 24,97 in de kas aangetroffen.

3.9 Werkzaamheden andere activa
Geen.
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Subsidie Lignac Stichting

€ 10.000,00

€ 925,00

totaal

€ 10.000,00

€ 925,00

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Uit de administratie van gefailleerde blijkt een openstaande debiteurenpost
van EUR 1.275,92.
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Tevens zou de Van Lignac Stichting een bedrag van EUR 10.000 aan subsidie
hebben toegezegd. Met de Lignac Stichting is inmiddels contact en overleg
over de verdere afhandeling van de vordering. Met de Lignac Stichting en het
bestuur van gefailleerde heeft overleg plaatsgevonden over de vordering van
gefailleerde op de Lignac Stichting. Mede naar aanleiding van een onderzoek
naar de haalbaarheid van de incasso van deze vordering is een schikking
getroffen w aarbij een bedrag van EUR 925 aan de boedel is betaald. Dit bleek
het hoogst haalbare en het meeste gunstige voor de boedel. De rechtercommissaris heeft goedkeuring verleend voor het aangaan van deze schikking.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Geen.
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Niet van toepassing.
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5.2 Leasecontracten
Hiervan is niet gebleken.
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5.3 Beschrijving zekerheden
Het Fonds Cultuur & Ondernemen heeft rechtsgeldig (stil) pandrecht bedongen
op de inventaris, voorraad en het voertuig.

5.4 Separatistenpositie
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5.4 Separatistenpositie
Het Fonds Cultuur & Ondernemen heeft rechtsgeldig (stil) pandrecht bedongen
op de inventaris, voorraad en het voertuig.
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
Uitgeverij Lucturis stelt eigendomsvoorbehoud te hebben m.b.t. geleverde
boeken. De heer
Valkema heeft tijdschriften "Elsje" onder eigendomsvoorbehoud geleverd.
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Voorts hebben diverse personen zaken in bruikleen gegeven aan gefailleerde.
De curator heeft na datum faillissement alle hem bekende
bruikleenovereenkomsten beoordeeld, de validiteit van de verzoeken tot
afgifte beoordeeld, geverifieerd bij de directie en alle zaken geïndividualiseerd.
Met behulp van de directie en een voormalig w erknemer zijn door de curator
alle bruikleenzaken apart gezet voor de ophaalmomenten w aarna alle partijen
zijn
verzocht om - na betaling van een reëele handling fee - de eigendommen op te
halen. Hiervoor zijn tw ee ophaalmomenten georganiseerd. Vóór datum
faillissement hebben enkele personen ook hun vermeende eigendommen al
retour ontvangen, maar diverse eigendommen blijken nog te missen. Hier
w ordt nog nader onderzoek naar gedaan.
De rechtbank heeft een afkoelingsperiode afgekondigd voor de duur van tw ee
maanden vanaf datum faillissement.
In totaal hebben 34 bruikleengevers de handlingfee van EUR 75 voldaan en
hun eigendommen opgehaald.

5.6 Retentierechten
Hiervan is niet gebleken.

30-05-2018
4

5.7 Reclamerechten
Hiervan is niet gebleken.

30-05-2018
4

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.

30-05-2018
4

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Afw ikkeling met bruikleengevers.

30-05-2018
4

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing. Het museum is vanaf datum faillissement gesloten
gebleven. De mogelijkheden voor een doorstart zijn door de curator
onderzocht, maar dit bleek niet opportuun.

30-05-2018
4

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

30-05-2018
4

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Geen.

30-05-2018
4

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.

30-05-2018
4

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

30-05-2018
4

6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

30-05-2018
4

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

30-05-2018
4

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Geen.

30-05-2018
4

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De administratie is door de directie en boekhouder aangeleverd. Een aantal
stukken is nog opgevraagd.

30-05-2018
4

De administratie w ordt spoedig nader onderzocht.
De administratie w ordt thans nader onderzocht.

03-09-2018
5

De administratie van gefailleerde oogt volledig en compleet. Op basis van de
thans bekende gegevens lijkt voldaan te zijn aan de boekhoudplicht ex artikel
2:10 BW .

26-11-2020
14

7.2 Depot jaarrekeningen
Gefailleerde is, gelet op het feit dat het een stichting als rechtsvorm heeft, op
grond van artikel
2:396 jo. 2:394 BW niet verplicht om een jaarrekening te deponeren.

30-05-2018
4

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Er is een samenstellingsverklaring afgegeven voor de jaarrekening 2016.

30-05-2018
4

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Niet van toepassing.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

30-05-2018
4

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Dit w ordt nog nader onderzocht.

Toelichting
Dit w ordt thans nader onderzocht.

Toelichting
De curator heeft het administratie- en rechtmatigheidsonderzoek afgerond.
Zijn bevindingen, vastgelegd in een uitgebreid feitenrapport, w orden eerst
gedeeld met de rechter-commissaris. Bij het eerstvolgende openbaar verslag
zal hier nadere informatie over w orden verstrekt
Nee

30-05-2018
4

03-09-2018
5

04-03-2021
15

27-05-2021
16

Toelichting
Het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur is afgerond. Zie de paragrafen 1.5
en 7.7 van dit openbaar verslag voor een nadere toelichting en afronding van
deze w erkzaamheden.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Dit w ordt nog nader onderzocht.

Toelichting
Dit w ordt thans nader onderzocht.
Nee

30-05-2018
4

03-09-2018
5

26-11-2020
14

Toelichting
Hier is niet van gebleken.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
In paragraaf 1.5 van dit openbaar verslag is een uitgebreide toelichting
gegeven op het verloop van het feitenonderzoek (fase 1) dat inmiddels is
afgerond. Uit dit feitenonderzoek volgt dat een veelvoud van factoren een rol
heeft gespeeld in aanloop naar het faillissement. De belangrijkste van deze
factoren en conclusies w orden hieronder samengevat. De curator tekent
hierbij aan dat aan onderstaande beperkte beschrijving van deze factoren en
de samenvatting van de conclusies geen rechten kunnen w orden ontleend.
Voor zover de Curator het kan beoordelen heeft een veelheid van factoren
een rol gespeeld in aanloop naar het faillissement. De belangrijkste van deze
factoren w orden hieronder samengevat.
Interne oorzaken
Er zijn voldoende aanw ijzingen dat de financiële basis van Strips vanaf de
start niet voldoende is gew eest en afdoende is doorgerekend. Het museum
is op het nippertje opengegaan door de inzameling van de gelden via
crow dfunding. De eerder toegezegde (eenmalige) subsidies w aren in de
plannen ingecalculeerd en bleken achteraf bezien geen goed beeld te geven

27-05-2021
16

van de w erkelijke situatie. Daartegenover staat dat de lasten van het
museum (te) hoog w aren. Gelet op alle aannames is het een plan w aarvan
de kans van slagen gering zou zijn. Het museum is te groot opgezet, zonder
voldoende en gedegen structurele financiële middelen. Na enkele maanden
na de opening heeft het museum een flink aantal vierkante meter aan
oppervlakte ingeleverd om de huurlasten te verlagen w aarbij nieuw e
financiële afspraken zijn gemaakt. Deze inkrimping zorgde niet alleen voor
een vreemde indeling maar ook voor beperktere inkomsten.
Voorts kan w orden geconstateerd dat de interne verhouding tussen het
stichtingsbestuur en de Raad van Toezicht een punt van aandacht w as. Er
w aren daarnaast w einig bijeenkomsten van de RvT w aardoor toezicht w erd
bemoeilijkt (er dient evenw el te w orden opgemerkt dat Strips maar voor een
beperkte periode uiteindelijk open is gew eest). Daarnaast bestond
onduidelijkheid w ie intern tot besluitvorming mocht komen en w erden zorgen
geuit over de w ijze van aansturing.
Tot slot is het te kort aan marketing w ellicht ook een oorzaak van het
faillissement (ook ingegeven door de beperkte financiële middelen). Strips
w as een vrij nieuw concept in de regio. Indien door het museum meer
gebruik w as gemaakt van marketing dan hadden de bezoekersaantallen
w ellicht positief kunnen w orden beïnvloed.
Andere oorzaken
Daarnaast w aren er de tegenvallende bezoekersaantallen. Vergeleken met
de voorcalculaties zijn de verw achte bezoekersaantallen nooit gehaald.
Voorts vielen de inkomsten van de tentoonstellingen tegen.
Tentoonstellingen w aren ook niet structureel of vernieuw end.
Daarnaast w erden de items in de w inkel van het museum niet voldoende
verkocht, w aardoor de inkomsten uit de w inkel tegenvielen. Het aanbod zou
overigens ook te algemeen zijn om klanten te trekken (denk aan collector
items). Stripboeken w erden bijvoorbeeld aangeboden w elke eveneens via
andere verkoopkanalen verkrijgbaar w aren.
De locatie van Strips, net buiten het centrum en buiten de aanlooproutes,
had verder geen aanzuigende w erking. Daarnaast heeft Strips een negatieve
impact ervaren van het w eghalen van een brug die voor de aanlooproute
naar het centrum zorgde. Doordat de brug tijdelijk w erd opengebroken, w erd
de bereikbaarheid van Strips slechter.
Tot slot bleek het pand zelf ook problemen te hebben. Er zou horeca in het
pand komen, maar de afzuiging/schoorsteen van het pand bleek niet goed te
w erken of te ontbreken, w aardoor geuren en dampen niet goed konden
w orden afgevoerd. W arme gerechten konden op deze w ijze niet w orden
vervaardigd. De horecafunctie (een belangrijke pijler voor in het
businessplan) kw am daardoor niet van de grond en w as feitelijk alleen
gericht op (eenvoudig gezegd) broodjes en koffie. Of het pand qua indeling
(ook na de inkrimping) voldoende geschikt w erd geacht, kan w orden
bediscussieerd. Daarnaast zouden er problemen zijn gew eest met de
benodigde (horeca-)vergunningen.
De curator is van mening dat een heel samenstel van factoren aan het
faillissement van Strips heeft bijgedragen. Een optelsom van factoren heeft
uiteindelijk tot het faillissement geleid. Het is de curator niet gebleken dat
door de diverse betrokkenen, w aaronder het stichtingsbestuur, dermate
onverantw oorde risico’s zijn genomen die onverenigbaar zouden zijn met het

ondernemingsbelang van Strips, in die zin dat dit tot ernstig verw ijtbaar
handelen heeft geleid. De (financiële) conclusie dat het museum vanaf de
start een geringe kans van slagen zou hebben is (achteraf) gerechtvaardigd.
Of dergelijk stripmuseum als zelfstandige entiteit met een gedegen
ondernemersplan w el levensvatbaar w as gew eest is moeilijk te
beantw oorden.
Het is de vraag of het faillissement door anders te handelen had kunnen
w orden afgew end. Gelet op het samenstel van alle (externe) factoren die tot
het faillissement hebben geleid, is het naar het oordeel van de curator
verdedigbaar om te stellen dat het antw oord op deze vraag ontkennend
moet luiden. Van onbehoorlijke taakvervulling of van ernstig verw ijtbaar
handelen is naar het oordeel van de curator geen sprake. Het oorzaken- en
rechtmatigheidsonderzoek is hiermee afgerond.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Overleg bestuurder.

30-05-2018
4

Bestuderen gegevens.

03-09-2018
5

Rechtmatigheidsonderzoek.

26-11-2019
10

Afronden rechtmatigheidsonderzoek.

04-03-2021
15

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 23.243,20

30-05-2018
4

Toelichting
Salaris curator en verschotten.
De verhuurder van het pand aan de W ijnhaven te Rotterdam heeft een
vordering van EUR 15.019,21 ingediend.
Het UW V heeft een vordering van EUR 8.223,99 ingediend.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 41.446,00

8.3 Pref. vord. UWV

30-05-2018
4

8.3 Pref. vord. UWV
€ 42.206,54

30-05-2018
4

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Niet van toepassing.

28-02-2019
7

8.5 Aantal concurrente crediteuren
46

30-05-2018
4

47

03-09-2018
5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 222.435,70

30-05-2018
4

€ 222.563,94

03-09-2018
5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Hier valt thans niets over te zeggen.

30-05-2018
4

Naar alle w aarschijnlijkheid zal er geen uitkering aan crediteuren plaatsvinden.

26-11-2018
6

Er zal geen uitkering aan crediteuren plaatsvinden.

04-03-2021
15

Het faillissement w ordt voorgedragen voor afw ikkeling ex artikel 16 Fw .

27-05-2021
16

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Verw erken ingediende vorderingen.

30-05-2018
4

Geen.

26-11-2018
6

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Eén bruikleengever is een kort geding procedure gestart tegen de curator
vanw ege de gevraagde handling fee van EUR 75 inclusief 21% BTW per
tekenaar. De bruikleengever vorderde afgifte van zijn w erken zonder betaling
van EUR 75. De voorzieningenrechter heeft
op 16 oktober 2017 vonnis gew ezen en - kort gezegd - de vorderingen van de
bruikleengever afgew ezen. De uitspraak is hier te vinden;
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2017:11808

30-05-2018
4

Uit het vonnis blijkt dat de rechter de vordering bij gebrek aan spoedeisend
belang heeft
afgew ezen. De rechter zei daar nog w el bij dat het niet w aarschijnlijk is dat de
vordering van
de striptekenaar in een bodemprocedure w el zou w orden toegew ezen. Het
vragen van een
vergoeding voor de handlingkosten is in de praktijk niet ongebruikelijk en uit
de relevante
jurisprudentie blijkt niet dat dit niet zou zijn toegestaan.
Met de bruikleengever zijn inmiddels afspraken gemaakt om tot een afronding
te komen van dit geschil. Hiermee is dit punt afgerond.

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures
Afronding.

30-05-2018
4

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de komende verslagperiode zullen met name de volgende onderw erpen
aandacht verkrijgen:
- rechtmatigheidsonderzoek; en
- de gebruikelijke w erkzaamheden.

30-05-2018
4

In de komende verslagperiode zullen met name de volgende onderw erpen
aandacht verkrijgen:
- rechtmatigheidsonderzoek; en
- de gebruikelijke w erkzaamheden.

03-09-2018
5

Afronden rechtmatigheidsonderzoek.

04-03-2021
15

Het faillissement w ordt voorgedragen voor afw ikkeling ex artikel 16 Fw .

27-05-2021
16

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Hier valt thans niets over te zeggen.

30-05-2018
4

Het eerstvolgende verslag zullen hier nadere mededelingen over w orden
gedaan.

04-03-2021
15

Het faillissement w ordt voorgedragen voor afw ikkeling ex artikel 16 Fw .

27-05-2021
16

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
De gebruikelijke w erkzaamheden.

Bijlagen
Bijlagen

30-05-2018
4

