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Algemene gegevens
Naam onderneming
I-Sport Amstelveen B.V.

17-05-2019
1

Gegevens onderneming
I-Sport Amstelveen B.V.
Binnenhof 46
1181 ZH AMSTELVEEN

17-05-2019
1

Activiteiten onderneming
Sportw inkel

17-05-2019
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2017

€ 1.115.113,00

€ -33.500,00

€ 530.424,00

2016

€ 235.417,00

€ -45.257,00

€ 385.810,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Gemiddeld aantal personeelsleden
8

17-05-2019
1

Boedelsaldo
€ 12.507,96

17-05-2019
1

Toelichting
Het boedelsaldo bestaat uit opbrengsten contante verkopen van de w inkel
plus kasgeld zoals aanw ezig op datum faillissement. Dit zal nog gesplitst
w orden.
€ 52.813,08

16-11-2019
3

€ 52.280,68

15-05-2020
5

€ 10.802,94

15-08-2020
6

€ 20.802,94

13-11-2020
7

Verslagperiode

Verslagperiode
van
16-4-2019

17-05-2019
1

t/m
15-5-2019
van
16-5-2019

16-08-2019
2

t/m
15-8-2019
van
15-7-2019

16-11-2019
3

t/m
14-11-2019
van
15-11-2019

15-02-2020
4

t/m
12-2-2020
van
13-2-2020

15-05-2020
5

t/m
14-5-2020
van
15-5-2020

15-08-2020
6

t/m
13-8-2020
van
14-8-2020
t/m
11-11-2020

Bestede uren

13-11-2020
7

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

37 uur 54 min

2

49 uur 24 min

3

17 uur 18 min

4

1 uur 48 min

5

5 uur 30 min

6

4 uur 30 min

7

6 uur 12 min

totaal

122 uur 36 min

Toelichting bestede uren
Verslagperiode 1: 60 uur en 6 minuten
Verslagperiode 2: 49 uur en 24 minuten

16-08-2019
2

Totaal bestede uren: 109 uur en 30 minuten.
Totaal bestede uren: 126 uur en 48 minuten.

16-11-2019
3

Tot en met verslagperiode 4 zijn 130 uur en 18 minuten besteed.

15-02-2020
4

Totaal bestede uren t/m verslagperiode 5: 136 uur en 8 minuten.

15-05-2020
5

In deze verslagperiode zijn 4 uur en 30 minuten besteed.
Totaal zijn in dit faillissement 140 uur en 38 minuten besteed.

15-08-2020
6

In verslagperiode 7 zijn 6 uur en 12 minuten besteed.
Totaal zijn in dit faillissement 146 uur en 50 minuten besteed.

13-11-2020
7

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Failliet maakt onderdeel uit van een concern. Van alle vennootschappen van
het concern is inmiddels het faillissement uitgesproken. In al die faillissementen
is mr. drs. C.A. de W eerdt als curator aangesteld.
Het concern kent als holdingvennootschap Navan B.V. (failliet per 16 april
2019) Deze vennootschap is opgericht op 31 mei 2011 en heeft als enig
bestuurder en enig aandeelhouder de heer N.A. van Oosterhout.
Navan B.V. heeft vier dochtervennootschappen:

17-05-2019
1

- I-Sport
- I-Sport
- I-Sport
- I-Sport

B.V. (opgericht op 31 mei 2011),
Bodegraven B.V. (opgericht op 7 juni 2012),
Scheveningen B.V. (opgericht op 24 maart 2014) en
Amstelveen B.V. (opgericht op 18 juni 2015).

Van alle dochtervennootschappen is Navan B.V. enig bestuurder en enig
aandeelhouder.
I-Sport Amstelveen is failliet per 16 april 2019 (rechtbank Amsterdam,
overgedragen aan rechtbank Den Haag). Van de overige
dochtervennootschappen is het faillissement uitgesproken op 2 april 2019.
- I-Sport Scheveningen B.V.: C/09/19/100 F
- I-Sport B.V.: C/09/19/101 F
- I-Sport Bodegraven: C/09/19/102 F
- Navan B.V.: C/09/19/116 F
- I-Sport Amstelveen B.V.: C/09/19/129 F.

1.2 Lopende procedures
Er zijn geen lopende procedures.

17-05-2019
1

1.3 Verzekeringen
De lopende verzekeringen zijn c.q. w orden opgezegd.

17-05-2019
1

1.4 Huur
De sportw inkel in Amstelveen w ordt gehuurd. De verhuurder heeft de
huurovereenkomst inmiddels beëindigd.

17-05-2019
1

De huurovereenkomst is per 29 mei 2019 geëindigd.

16-08-2019
2

1.5 Oorzaak faillissement

1.5 Oorzaak faillissement
De heer Van Oosterhout heeft over de oorzaken van de faillissementen van de
vennootschappen in het 'Navan-concern' het volgende verklaard.
De failliete dochterondernemingen exploiteerden sportw inkels in respectievelijk
Zoetermeer, Bodegraven, Scheveningen en Amstelveen. Deze w inkels w erden
gedreven onder de Sport2000-vlag. De w inkels in Zoetermeer, Bodegraven en
Scheveningen zouden in 2008 door de heer Van Oosterhout zijn overgenomen.
De w inkel in Amstelveen is later in 2015 aan het concern toegevoegd.
In 2017 zijn de w inkels in Scheveningen en Zoetermeer verkocht. De w inkel in
Bodegraven is toen gesloten. Deze w inkels genereerden te w einig omzet en
hadden daardoor geen c.q. onvoldoende bestaansrecht. De w inkel in
Zoetermeer kw am ook nog (verder) in de problemen door het feit dat deze
w inkel te maken kreeg met w aterschade die slechts gedeeltelijk w erd vergoed
door de verzekeraar.
De opbrengst van de w inkels in Scheveningen en Zoetermeer zou volledig zijn
aangew end om DZB Bank in te lossen. DZB Bank financiert de leveranciers van
de Sport2000-w inkels, met als gevolg dat DZB het door de leveranciers
bedongen eigendomsvoorbehoud overneemt. De Sport2000-w inkels krijgen
aldus een betalingsverplichting aan DZB.
Na de sluiting/verkoop van voornoemde tw ee w inkels is geprobeerd I-Sport
B.V. en I-Sport Scheveningen B.V. af te w ikkelen. Dit door de inkomsten uit de
w inkel in Amstelveen te gebruiken om schuldeisers en lopende kosten te
voldoen. De omzet en w inst van de w inkel in Amstelveen is echter niet
voldoende gebleken om alle schulden van de drie overige B.V.'s volledig w eg te
w erken. Redenen w aren het feit dat de opening een nabij gelegen Hudson's
Bay vertraging opliep en schade als gevolg van een lekkage niet volledig w erd
gedekt door de verzekeraar.
Daarop is besloten de w inkel in Amstelveen in de etalage te zetten en het
faillissement van de B.V.'s w aarin de al gesloten w inkels w erden geëxploiteerd
aan te vragen.
Nadat de onderhandelingen over een verkoop van de w inkel in Amstelveen
definitief w erden gestaakt, heeft de heer Van Oosterhout de faillissementen
van Navan B.V. en I-Sport Amstelveen B.V. aangevraagd.

17-05-2019
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
8

17-05-2019
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
8

17-05-2019
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

18-4-2019

8

De 8 personeelsleden zijn met toestemming van de rechtercommissaris ontslagen bij brief van 18 april 2019.

totaal

8

2.4 Werkzaamheden personeel
Bespreking met de bestuurder, contact met de RC i.v.m. machtiging ontslag
w erknemers, het ontslaan van de w erknemers, contact met het UW V en
aanvullende w erkzaamheden.

17-05-2019
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Niet van gebleken.

17-05-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen.

17-05-2019
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

W inkelinventaris

€ 18.000,00

€ 0,00

totaal

€ 18.000,00

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Failliet beschikt over een w inkelinventaris w elke bestaat uit onder andere:

17-05-2019
1

- toonbank,
- kassasysteem,
- etalagematerialen,
- tv's / geluidsysteem, etc.
In verslagperiode 2 is de w inkelinventaris met toestemming van de rechtercommissaris verkocht.

16-08-2019
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De fiscus heeft een vordering w aarvoor het bodemvoorrecht heeft te gelden.
De curator behartigt de belangen van de Belastingdienst.

17-05-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Verkoop w inkelinventaris.

16-08-2019
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Voorraad

€ 100.000,00

totaal

€ 100.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Op de bedrijfslocatie bevindt zich een grote hoeveelheid sportartikelen.

17-05-2019
1

Voorraden zijn met toestemming van de rechter-commissaris verkocht. De
voorraad w as deels verpand en deels in eigendom bij derden
(eigendomsvoorbehoud). De opbrengst dient nog te w orden verdeeld tussen
pandhouder en deze derden w aarbij een boedelbijdrage zal w orden
vastgesteld.

16-08-2019
2

Aan DZB is inmiddels 70% van de opbrengst van de onderhandse verkoop van
de voorraad afgedragen. Dit onder inhouding van een boedelbijdrage van
10%. De overige 30% moet w orden afgedragen aan de pandhouder en/of
tw ee andere partijen met een eigendomsvoorbehoud. De afrekening met de
pandhouder en de andere partijen met een eigendomsvoorbehoud zal op
korte termijn plaatsvinden. Ook bij die afrekening zal een bedrag ter
vergoeding van de inspanningen van de boedel w orden meegenomen. In het
volgende verslag zal de definitieve verdeling van de opbrengst w orden
gespecificeerd.

16-11-2019
3

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Verkoopw erkzaamheden;
correspondentie pandhouder;
correspondentie partijen met eigendomsvoorbehoud;
correspondentie met bestuurder.

16-08-2019
2

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Goodw ill

€ 5.000,00

totaal

€ 5.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
Niet van gebleken.

17-05-2019
1

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Volgens de bestuurder van failliet is er geen sprake van vorderingen op
debiteuren.

17-05-2019
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 577.296,07
Toelichting vordering van bank(en)
Rabobank heeft een bedrag te vorderen van € 577.020,79. Er is sprake van
een groepsfinanciering. Alle vennootschappen hebben zich hoofdelijk
medeschuldig verklaard voor de uitstaande vordering.

5.2 Leasecontracten

17-05-2019
1

5.2 Leasecontracten
Niet van gebleken.

17-05-2019
1

5.3 Beschrijving zekerheden
De bank heeft persoonlijke en zakelijk zekerheden bedongen. Hieronder vallen
onder meer pandrechten op de inventaris, voorraden en vorderingen van alle
vennootschappen binnen het 'Navan-concern'.

17-05-2019
1

5.4 Separatistenpositie
Zie hierboven.

17-05-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
De DZB Bank stelt eigendomsvoorbehoud te hebben op nagenoeg alle
sportartikelen (voorraad). Aan de sportartikelen w aarop geen
eigendomsvoorbehoud rust, kleeft het pandrecht van de bank.

17-05-2019
1

Naast DZB Bank hebben nog tw ee andere partijen zich met succes beroepen
op een eigendomsvoorbehoud. Zij hebben goederen retour genomen. Dit punt
moet nog financieel w orden afgew ikkeld.

16-08-2019
2

De curator is in contact met partijen om dit punt op korte termijn af te kunnen
w ikkelen.

16-11-2019
3

5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.

17-05-2019
1

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

17-05-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Hierover dient nog een definitieve afspraak te w orden gemaakt.

17-05-2019
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Correspondentie met de bank.
Bestuderen en beoordelen zekerhedendocumentatie.

17-05-2019
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Met toestemming van de rechter-commissaris en het akkoord van de bank èn
DZB is de sportw inkel opengehouden tot en met vrijdag 26 april 2019.

17-05-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
De voorraad is bepaald per faillissementsdatum. De verkopen zijn in het
kassasysteem geadministreerd (artikel, merk, prijs, product). Na het sluiten
van de w inkel is de omvang van de nog aanw ezige voorraad w ederom
bepaald.

17-05-2019
1

Over de opbrengst van de verkopen zal nog afgerekend moeten w orden met
DZB / bank.
De financiële verslaglegging volgt uiterlijk bij het volgende openbaar verslag.
Inmiddels heeft met DZB Bank een afrekening plaatsgevonden voor de
opbrengst gedurende het voortzetten van de onderneming van failliet. Met de
pandhouder moet nog w orden afgerekend. Die afrekening is afhankelijk van de
afw ikkeling van het eigendomsvoorbehoud van tw ee leveranciers die zich later
meldden bij de curator.

16-11-2019
3

In de komende verslagperiode zal definitief w orden afgerekend met de
pandhouder.

15-05-2020
5

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Er is gesproken met gegadigden over het realiseren van een doorstart. De
doorstart is niet geslaagd.

17-05-2019
1

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

17-05-2019
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

17-05-2019
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Aan de curator zijn de nodige informatie en stukken afgegeven. De curator
dient zich nog een oordeel te vormen over de volledigheid en de
deugdelijkheid ervan.

17-05-2019
1

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen over 2015, 2016 en 2017 zijn gedeponeerd. De deponering
van de jaarrekening over 2016 w as te laat.

17-05-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet aan de orde.

17-05-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Gezien de hoogte van het aandelenkapitaal (€ 1,00) zal de curator in het
belang van de schuldeisers geen onderzoek verrichten naar de volstorting.

16-11-2019
3

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Nog in onderzoek.

17-05-2019
1

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Nog in onderzoek.
Ja
Toelichting
Zie hieronder onder 7.7.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

17-05-2019
1

15-08-2020
6

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator heeft een eerste onderzoek verricht in de boekhouding van failliet.
Ook is gesproken met de middellijk bestuurder van failliet. De curator heeft
naar aanleiding daarvan nog nadere vragen voorgelegd aan de middellijk
bestuurder van failliet. De curator is nog in afw achting van een terugkoppeling.

16-11-2019
3

De curator heeft aanleiding gezien nog nadere vragen te stellen aan de
middellijk bestuurder van failliet. Dit punt is daarom nog in onderzoek.

15-02-2020
4

De curator heeft nog een aantal betalingen in onderzoek. De middellijk
bestuurder heeft over de betalingen een verklaring afgelegd. De curator heeft
verzocht om bew ijzen die de verklaring moeten staven. Op korte termijn neemt
de curator definitief een standpunt in.

15-05-2020
5

De curator heeft betalingen aan de middellijk bestuurder geconstateerd
w aarvoor geen rechtsgrond leek te bestaan. De middellijk bestuurder heeft
een verklaring voor de betalingen gegeven maar deze niet kunnen
onderbouw en. De curator heeft het totale bedrag w aarom het gaat (EUR
19.900,00) daarom van de middellijk bestuurder teruggevorderd.

15-08-2020
6

De middellijk bestuurder heeft uiteindelijk aannemelijk kunnen maken dat
EUR 6.064,52 van het bedrag dat aan hem w erd overgemaakt, w erd
aangew end om inkopen te doen voor failliet. Ook het restant zou zijn
besteed aan inkopen, maar bew ijzen ervan zijn niet geleverd. Met de
middellijk bestuurder van failliet is ten aanzien van dat restant met
toestemming van de rechter-commissaris een minnelijke regeling
overeengekomen w aarbij aan de boedel EUR 10.000,00 zou w orden voldaan.
Dit bedrag is inmiddels overgemaakt op de boedelrekening. Daarmee is dit
punt afgekaart en kan het faillissement w orden afgew ikkeld.

13-11-2020
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Nagaan deponeringen.
Contact met de bestuurder van failliet.

17-05-2019
1

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Salaris en kosten curator: P.M.

17-05-2019
1

Huur: P.M.
UW V: P.M.
€ 58.207,00
Toelichting
Het UW V heeft een vordering ingediend van € 30.011,40.

16-11-2019
3

De verhuurder heeft een vordering ingediend van € 28.195,60.
€ 60.458,78

15-02-2020
4

Toelichting
Het UW V heeft nog een aanvullende vordering ingediend van € 2.251,78.
De totale boedelvordering van het UW V bedraagt derhalve per verslagperiode
4 € 32.263,18.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
De fiscus heeft nog geen vordering ingediend.

17-05-2019
1

€ 25.463,00

16-08-2019
2

€ 50.263,00

16-11-2019
3

€ 53.020,00

13-11-2020
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8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Het UW V heeft haar vordering nog niet ingediend.
€ 19.074,06

17-05-2019
1

16-11-2019
3

Toelichting
Het UW V heeft een preferente vordering ingediend van € 19.074,06.

8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
2

17-05-2019
1

8

16-08-2019
2

11

16-11-2019
3

12

15-02-2020
4

11

13-11-2020
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 577.296,07

17-05-2019
1

€ 589.421,84

16-08-2019
2

€ 605.612,63

16-11-2019
3

€ 608.943,13

15-02-2020
4

€ 607.983,06

13-11-2020
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog geen oordeel.

17-05-2019
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Contact met crediteuren, behandeling post.

17-05-2019
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet aan de orde.

17-05-2019
1

9.2 Aard procedures
Niet aan de orde.

17-05-2019
1

9.3 Stand procedures
Niet aan de orde.

17-05-2019
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Geen.

17-05-2019
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator zal in de komende verslagperiode de navolgende w erkzaamheden
verrichten:

17-05-2019
1

- afronden verkoop van de activa;
- financiële afrekening met DZB / bank over de periode dat de w inkel tijdens
faillissement geopend is gew eest;
- inventarisatie crediteuren;
- onderzoek administratie.
Afronden verdeling opbrengst verkoop activa
Afronden rechtmatigheidsonderzoek

16-11-2019
3

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
In de huidige stand van het faillissement, kan de curator hierover nog geen
voorspelling doen.

17-05-2019
1

10.3 Indiening volgend verslag
13-2-2021

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

13-11-2020
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