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

7
13-11-2020
F.10/19/76
NL:TZ:0000095464:F001
26-02-2019

R-C
Curator

mr. B.A. Cnossen
mr M.S. Breeman

Algemene gegevens
Naam onderneming
Stichting Centre 2 explore

16-04-2019
1

Gegevens onderneming
Stichting Centre 2 explore (de "Stichting")

16-04-2019
1

Activiteiten onderneming
Volgens de Kamer van Koophandel:
Overigen paramedische praktijken (geen fysiotherapie en psychologie) en
alternatieve genezers.
Kinderopvang en peuterspeelzaalw erk.
Ondersteuning en begeleiding van gehandicapten.

16-04-2019
1

Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
De curator heeft geen financiële gegevens ontvangen. De curator heeft uit het
gehuurde pand een aantal dozen met ordners en losse stukken meegenomen.
Hij zal deze onderzoeken.

16-04-2019
1

De meegenomen stukken bleken vooral praktische administratie te zijn. Er zijn
geen financiële stukken aangetroffen.

02-08-2019
2

Gemiddeld aantal personeelsleden
1

16-04-2019
1

Toelichting
De enige w erknemer heeft haar arbeidsovereenkomst reeds voor datum
faillissement opgezegd.

Boedelsaldo
€ 501,78

16-04-2019
1

€ 1.409,28

02-08-2019
2

€ 2.498,28

14-05-2020
5

€ 3.745,73

13-08-2020
6

€ 4.570,73

13-11-2020
7

Verslagperiode

Verslagperiode
van
26-2-2019

16-04-2019
1

t/m
7-4-2019
van
8-4-2019

02-08-2019
2

t/m
28-7-2019
van
29-7-2019

31-10-2019
3

t/m
27-10-2019
van
28-10-2019

31-01-2020
4

t/m
28-1-2020
van
29-1-2020

14-05-2020
5

t/m
10-5-2020
van
11-5-2020

13-08-2020
6

t/m
9-8-2020
van
10-8-2020
t/m
8-11-2020

Bestede uren

13-11-2020
7

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

47 uur 36 min

2

20 uur 42 min

3

1 uur 0 min

4

13 uur 42 min

5

17 uur 6 min

6

17 uur 18 min

7

4 uur 24 min

totaal

121 uur 48 min

Toelichting bestede uren
De uren in de eerste verslagperiode zijn besteed aan de eerste
w erkzaamheden die moeten w orden verricht, w aaronder onderzoek naar de
Stichting en haar bestuurder en commissarissen, contact met de verhuurder en
een bezoek aan het gehuurde pand te Rozenburg.

16-04-2019
1

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Volgens de Kamer van Koophandel is mevrouw M.S.W . van Hetten enig
bestuurder. De heer Zeeman en mevrouw Vyent vormen volgens de Kamer van
Koophandel de raad van commissarissen.

16-04-2019
1

Een derde heeft zich bij de curator gemeld met de mededeling dat alle eerder
genoemde personen al lange tijd geleden zijn uitgeschreven uit hun functie en
dat zij functioneert als coördinator van de Stichting (de "Coördinator"). De
bestuurder en de commissarissen hebben bij de curator aangegeven al
geruime tijd niet meer betrokken te zijn bij de Stichting en de curator niet van
informatie te kunnen voorzien.

1.2 Lopende procedures
Volgens opgave van de Coördinator zijn er 'misschien' lopende procedures
w aarbij de Stichting betrokken is. Een verduidelijking hiervan heeft de curator
niet ontvangen.

1.3 Verzekeringen

16-04-2019
1

1.3 Verzekeringen
Het is niet bekend of er lopende verzekeringen zijn. De curator verw acht
hierover meer informatie te vinden in de meegenomen administratie.

16-04-2019
1

De curator heeft geen stukken met betrekking tot de verzekeringen
aangetroffen. Ook heeft zich geen verzekeraar bij de curator gemeld.

02-08-2019
2

1.4 Huur
De Stichting huurt aan pand aan de mw . J. Aschoff-Stiermanlaan 8 te
Rozenburg. De huur is met toestemming van de rechter-commissaris door de
curator opgezegd.

16-04-2019
1

De huur is met w ederzijds goedvinden per 23 mei 2019 beëindigd.

02-08-2019
2

1.5 Oorzaak faillissement
Volgens de Coördinator is de oorzaak van het faillissement gelegen in een
geschil met de verhuurder over de verschuldigde huur. De Stichting heeft
enkele huurtermijnen onbetaald gelaten. Omdat onduidelijk zou zijn gew eest
w elk bedrag aan de verhuurder verschuldigd w as, heeft de Stichting de
achterstallig huurtermijnen niet betaald. Het is de curator niet duidelijk
gew orden w aarom de Stichting niet in staat w as de verschuldigde
huurtermijnen niet te voldoen.

16-04-2019
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

16-04-2019
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
1

16-04-2019
1

Toelichting
De w erknemer heeft de arbeidsovereenkomst reeds voor datum faillissement
opgezegd.

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
Geen

16-04-2019
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Er zijn geen onroerende zaken in eigendom.

16-04-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen

16-04-2019
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Inventaris

€ 907,50

€ 0,00

totaal

€ 907,50

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen
De curator heeft een inventaris aangetroffen die lijkt te horen bij een
kinderdagverblijf. Daarnaast is een kantoorinventaris aangetroffen. 3 partijen
stellen eigendomsrechten te hebben ten aanzien van verschillende zaken. De
curator heeft hen uitgenodigd om de eigendom van deze zaken aan te tonen.
Dit is in onderzoek.

16-04-2019
1

De curator heeft de eigendomsclaims onderzocht en van één partij erkend.
Deze persoon is in de gelegenheid gesteld om de zaken w aarvan de eigendom
w as aangetoond op te halen. De resterende zaken zijn verkocht aan de
verhuurder.

02-08-2019
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Voor zover van toepassing zal de curator de belangen van de fiscus
behartigen.

16-04-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
- Onderzoek naar eigendom zaken
- Verkoop zaken die eigendom van de Stichting zijn

16-04-2019
1

Geen

02-08-2019
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er zijn nagenoeg geen voorraden aangetroffen. Enkel w at knutselproducten
die geen w aarde lijken te vertegenw oordigen.

16-04-2019
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Geen

16-04-2019
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Saldo ING Bank N.V.

€ 501,78

€ 0,00

totaal

€ 501,78

€ 0,00

Auto's

Toelichting andere activa

Toelichting andere activa
Volgens de RDW staan er tw ee auto's op naam van de Stichting. De curator
heeft de Coördinator en bestuurder verzocht op korte termijn te laten w eten
w aar deze auto's zich bevinden. De Coördinator heeft bericht niet te w eten
w aar de auto's zich bevinden.

16-04-2019
1

Op beide auto w as een financieringsvoorbehoud van toepassing. De
betreffende financieringsmaatschappijen zijn op de hoogte gebracht van de
situatie. Gezien het feit dat er naar alle w aarschijnlijkheid geen overw aarde op
de auto's zit, zal de curator hier verder geen actie op ondernemen.

02-08-2019
2

3.9 Werkzaamheden andere activa
Onderzoek naar auto's

16-04-2019
1

Geen

02-08-2019
2

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Toelichting debiteuren
Volgens opgave van de Coördinator zijn er geen debiteuren.

16-04-2019
1

De curator onderzoekt dit aan de hand van de meegenomen administratie.
De Stichting lijkt geld aan ouders te hebben geleend, w aarmee de ouders later
mogelijk de facturen van de Stichting voor kinderopvang hebben betaald. De
curator onderzoekt de mogelijkheid om deze vorderingen op de ouders te
innen, maar beschikt op dit moment niet over de adresgegevens van de
ouders.

02-08-2019
2

De Belastingdienst w ilt de gegevens van de betreffende ouders niet aan de
curator overdragen, zodat het terugvorderen van de leningen vooralsnog niet
mogelijk is.

31-10-2019
3

Op basis van de beschikbare en bij de bank opgevraagde
bankrekeningafschriften komt de curator tot de conclusie dat de Stichting in
totaal € 183.033,28 te vorderen heeft van diverse ouders in verband met
verstrekte leningen.

31-01-2020
4

De curator heeft op basis van de administratie adresgegevens van enkele
ouders w eten te achterhalen. De curator zal de ouders w aarvan de
adresgegevens bekend zijn aanschrijven en verzoeken de geleende bedragen
terug te betalen.
De curator heeft alle debiteuren w aarvan een adres bekend w as
aangeschreven. Een deel van deze adressen w as niet juist. Eén debiteur heeft
bew ijsstukken overgelegd w aaruit blijkt dat geen vordering op deze derde
meer resteert. Een tw eede debiteur heeft aangetoond dat de vordering reeds
is voldaan. Met een andere debiteur is een betalingsregeling overeengekomen.

14-05-2020
5

Inmiddels heeft de curator meer adresgegevens w eten te achterhalen. In de
komende verslagperiode zal de curator de debiteuren opnieuw aanschrijven op
basis van deze nieuw verkregen adresgegevens.
De curator heeft de reeds bekende debiteuren nogmaals aangeschreven en de
debiteuren w aarvan de adressen later zijn achterhaald ook aangeschreven.

13-08-2020
6

De curator zal in overleg met de rechter-commissaris w egens gebrek aan
bekende verhaalsmogelijkheden geen nadere incassomaatregelen nemen
ten aanzien van de resterende debiteuren.

13-11-2020
7

4.2 Werkzaamheden debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Onderzoek administratie

16-04-2019
1

Onderzoek naar mogelijke debiteuren

02-08-2019
2

Geen

31-10-2019
3

Innen bekende debiteuren.

31-01-2020
4

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

16-04-2019
1

Toelichting vordering van bank(en)
Er zijn geen vorderingen door een bank ingediend.

5.2 Leasecontracten
Volgens opgave van de Coördinator zijn er geen leaseovereenkomsten.

16-04-2019
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Volgens opgave van de Coördinator zijn er geen zekerheden gesteld.

16-04-2019
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing

16-04-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet van toepassing

16-04-2019
1

5.6 Retentierechten
Niet van toepassing

16-04-2019
1

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing

16-04-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Geen

16-04-2019
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De onderneming is niet voortgezet.

16-04-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Geen

16-04-2019
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De onderneming is niet doorgestart.

16-04-2019
1

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Geen

16-04-2019
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
In onderzoek

16-04-2019
1

De administratie is niet compleet en niet bijgew erkt. Er is niet voldaan aan de
boekhoudplicht.

02-08-2019
2

7.2 Depot jaarrekeningen

7.2 Depot jaarrekeningen
De Stichting lijkt niet deponeringsplichtig te zijn. De curator zal dit
onderzoeken.

16-04-2019
1

De Stichting is niet deponeringsplichtig. Er zijn ook geen jaarrekeningen
gedeponeerd.

02-08-2019
2

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Een goedkeuringsverklaring is niet vereist.

16-04-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Niet van toepassing.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

16-04-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Uit onderzoek is gebleken dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur. De
curator heeft het voornemen de bestuurder en commissarissen aansprakelijk
te stellen en zal in het kader van hoor en w ederhoor de uitkomsten van zijn
onderzoek aan de bestuurder en commissarissen voorleggen en vragen
hierover stellen. De verw achting is dat het onderzoek in de komende
verslagperiode kan w orden afgerond.

Toelichting
De curator heeft het bestuur en de commissarissen bericht over de uitkomst
van zijn onderzoek en w acht op een reactie.

Toelichting
De curator heeft geen reactie ontvangen van de bestuurder en
commissarissen. De curator is op basis van de hem beschikbare informatie van
oordeel dat sprake is van onbehoorlijk bestuur, omdat niet aan de
boekhoudplicht is voldaan en de Stichting aanzienlijke bedragen aan leningen
heeft verstrekt zonder dat daar enige zakelijke rationale voor aanw ezig lijkt te
zijn. De curator zal de bestuurder en commissarissen aansprakelijk stellen voor
de door de Stichting geleden schade en hen verzoeken aansprakelijkheid te
erkennen. De omvang van de schade is mede afhankelijk van de mate w aarin
de leningen genoemd onder (4.1) geïnd kunnen w orden.
Ja

Toelichting
De Stichting heeft een bedrag ad € 8.138,66 gedoneerd aan Stichting Simpele
Zorg. De curator heeft deze donatie op grond van artikel 42 Fw vernietigd.
Stichting Simpele Zorg is hiervan op de hoogte gebracht en verzocht het
bedrag over te maken naar de boedelrekening. Tevens zijn de Coördinator, als
beleidsbepaler van Stichting Simpele Zorg en de formeel bestuurder
aansprakelijk gesteld uit hoofde van onrechtmatige daad en onbehoorlijk
bestuur vanw ege het meew erken aan paulianeus handelen. Stichting Simpele
zorg heeft, middels de Coördinator laten w eten, het hier niet mee eens te zijn
en een tegenvordering te hebben.

Toelichting
De curator zal in overleg met de rechter-commissaris w egens gebrek aan
bekende verhaalsmogelijkheden geen nadere incassomaatregelen nemen
ten aanzien van de vordering op de bestuurder en Coördinator.

02-08-2019
2

31-10-2019
3

31-01-2020
4

14-05-2020
5
13-08-2020
6

13-11-2020
7

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Zie 7.5.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

02-08-2019
2

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator heeft een melding gedaan bij het Fraudemeldpunt inzake
faillissementsfraude.

31-10-2019
3

Op verzoek van het Fraudemeldpunt heeft de curator aangifte gedaan bij de
politie van faillissementsfraude. De boedel heeft een vergoeding van EUR
1.089 ontvangen voor de uren besteed aan het opstellen van de aangifte.

14-05-2020
5

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Rechtmatigheidsonderzoek

16-04-2019
1

Zie 7.5.

02-08-2019
2

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 14.535,00

16-04-2019
1

Toelichting
Huur over de boedelperiode

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 52.689,00

16-04-2019
1

€ 139.585,00

02-08-2019
2

€ 140.666,50

31-10-2019
3

€ 154.167,00

31-01-2020
4

€ 161.290,50

14-05-2020
5

€ 162.451,50

13-08-2020
6

€ 162.612,50

13-11-2020
7

8.3 Pref. vord. UWV

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

16-04-2019
1

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 1.081,50

16-04-2019
1

Toelichting
Aanvraagkosten faillissement

8.5 Aantal concurrente crediteuren
3

16-04-2019
1

Toelichting
De curator heeft geen crediteurenlijst ontvangen. Hij zal naar aanleiding van
het onderzoek naar de meegenomen administratie de mogelijke schuldeisers
aanschrijven.
5

02-08-2019
2

7

31-10-2019
3

9

31-01-2020
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 115.774,57

16-04-2019
1

€ 121.524,33

02-08-2019
2

€ 119.535,76

31-10-2019
3

€ 124.695,13

31-01-2020
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Het is nog niet bekend op w elke w ijze het faillissement kan w orden
afgew ikkeld.

16-04-2019
1

De curator verw acht geen uitkering aan de schuldeisers te kunnen doen.

02-08-2019
2

8.8 Werkzaamheden crediteuren

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Inventariseren schuldvorderingen.

16-04-2019
1

Verw erken ingediende vorderingen.

31-01-2020
4

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
De curator is niet bekend met lopende procedures.

16-04-2019
1

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures
Geen

16-04-2019
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator zal zich in de komende verslagperiode richten op het beoordelen
van de eigendomsaanspraken van derden op de inventaris en de verkoop van
de inventaris, onderzoek naar de administratie, de (mogelijke) oorzaken van
het faillissement en de rechtmatigheidskw esties.

16-04-2019
1

- Resultaten onderzoek voorleggen aan bestuurder en commissarissen.

02-08-2019
2

W achten op reactie bestuurders en commissarissen op onderzoeksresultaten.

31-10-2019
3

Innen bekende debiteuren;
Aansprakelijk stellen bestuurders voor onbehoorlijk bestuur.

31-01-2020
4

- innen bekende debiteuren
- afw achten reactie politie op aangifte

14-05-2020
5

Idem

13-08-2020
6

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Het is nog niet bekend op w elke termijn het faillissement kan w orden
afgew ikkeld.

16-04-2019
1

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Het volgende openbaar verslag zal over ongeveer drie maanden w orden
ingediend.

Bijlagen
Bijlagen

16-04-2019
1

