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F.10/20/319
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27-07-2020

mr. F. Damsteegt
mr E.J. Luten

Algemene gegevens
Naam onderneming
Stichting Zonder Meer

27-08-2020
1

Gegevens onderneming
Boterhof 1, 3262 SC OUD-BEIJERLAND

Activiteiten onderneming

27-08-2020
1

Activiteiten onderneming
Het exploiteren van een horecagelegenheid als leerw erkbedrijf/w erktraject
voor jonggehandicapte mensen met afstand tot de arbeidsmarkt; het w erven
selecteren, begeleiden en coachen van deelnemers aan de trajecten; het
begeleiden van deelnemers naar scholing; en het begeleiden van deelnemers
naar w erk, binnen of buiten de stichting.

27-08-2020
1

Stichting Zonder Meer hield zich vanaf 2014 tot en met juni 2019 bezig met het
bieden van dagbestedingen aan personen met een afstand tot de
arbeidsmarkt. Zij deed dat door de exploitatie van een lunchroom in het
centrum van Oud-Beijerland. Stichting Zonder Meer ontving, hoofdzakelijk als
onderaannemer voor de dagbesteding voor zorgaanbieders, vergoeding in het
kader van het Persoonsgebonden budget van de cliënten/medew erkers. De
exploitatie van de lunchroom zelf kw am voor rekening van
dochtervennootschap Zonder Meer, Eten en Drinken B.V. Vanaf juni 2019 is de
exploitatie en het aanbieden dagbesteding gestaakt en de lunchroom
gesloten.
In de afgelopen periode is overgegaan tot ontbinding van
dochtervennootschap Zonder Meer, Eten en Drinken B.V.

19-08-2021
5

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2018

€ 176.863,00

€ -58.101,00

€ 155.408,00

2017

€ 171.039,00

€ -36.624,00

€ 182.997,00

2019

€ 109.886,00

€ -168.112,00

Toelichting financiële gegevens
De financiële gegevens over 2019 zijn afkomstig uit de slotbalans van de
onderneming en bevatten niet vastgestelde cijfers.

27-08-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
0
Toelichting
Ten tijde van het faillissement: 0
In 2018: 5

Boedelsaldo

27-08-2020
1

Boedelsaldo
€ 4.995,10

19-05-2021
4

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode is het bedrag van de getroffen schikking met
de verhuurder, tevens pandhouder ontvangen (zie voorts onder 3.3) en zijn
bankkosten afgeschreven.
€ 4.972,38

19-08-2021
5

€ 4.949,16

18-11-2021
6

Verslagperiode
van
27-7-2020

27-08-2020
1

t/m
27-8-2020
van
28-8-2020

27-11-2020
2

t/m
31-10-2020
van
1-11-2020

24-02-2021
3

t/m
31-1-2021
van
1-2-2021

19-05-2021
4

t/m
30-4-2021
van
1-5-2021

19-08-2021
5

t/m
31-7-2021
van
1-8-2021
t/m
31-10-2021

Bestede uren

18-11-2021
6

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

8 uur 6 min

2

2 uur 54 min

3

6 uur 0 min

4

11 uur 48 min

5

17 uur 42 min

6

2 uur 0 min

totaal

48 uur 30 min

Toelichting bestede uren
In de afgelopen periode is met name tijd besteed aan inventarisatie,
w aaronder onder meer overleg met het bestuur en met de aanvrager van het
faillissement van Stichting Zonder Meer.

27-08-2020
1

In de afgelopen periode heeft de curator een aanvang gemaakt met zijn
rechtmatigheidsonderzoek en heeft overleg plaatsgevonden met het bestuur.
Ook heeft de curator overleg gevoerd met de aanvragen van het faillissement.

27-11-2020
2

In de afgelopen periode heeft de curator zijn overleg met de aanvrager van
het faillissement, tevens pandhouder, voortgezet en afgerond. Voorts heeft de
curator zijn rechtmatigheidsonderzoek voortgezet.

24-02-2021
3

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator het rechtmatigheidsonderzoek
afgerond en zijn bevindingen met de rechter-commissaris gedeeld. De curator
heeft zijn bevindingen voorts met het bestuur van de Stichting gedeeld.

19-05-2021
4

In de afgelopen verslagperiode is de curator met het bestuur van de stichting
in overleg getreden aangaande zijn bevindingen in het kader van zijn
oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek.

19-08-2021
5

In de afgelopen periode heeft de curator opvolging gegeven aan zijn overleg
met het bestuur.

18-11-2021
6

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Bestuurders zijn mevrouw C. Verbaas, de heer A.D. Holleman en mevrouw I.M.
Groenenw egen-IJben

1.2 Lopende procedures

27-08-2020
1

1.2 Lopende procedures
Er zijn de curator geen lopende procedures bekend.

27-08-2020
1

1.3 Verzekeringen
De verzekeringen zijn ten tijde van het staken van de activiteiten medio 2019
reeds beëindigd.

27-08-2020
1

1.4 Huur
Stichting Zonder Meer huurde een pand voor haar activiteiten. De huur van het
pand is reeds ten tijde van het staken van de activiteiten medio 2019
beëindigd, w aarna Stichting Zonder Meer onder achterlating van haar
inventaris geen toegang meer had tot het gehuurde.

1.5 Oorzaak faillissement

27-08-2020
1

1.5 Oorzaak faillissement
Het bestuur van Stichting Zonder Meer verklaarde desgevraagd dat de
achtergrond van het staken van de activiteiten w as gelegen in de
onmogelijkheid voor Stichting Zonder Meer om er een w instgevende exploitatie
op na te houden, door de grote concurrentie in de horeca in Oud-Beijerland en
het feit dat de lunchroom geen terras kon hebben. Stichting Zonder Meer is
vanaf 2018 op zoek gegaan naar een investeerder c.q. overnemer van de
lunchroom, maar zij is er niet in geslaagd die te vinden. Nadat medio 2019 de
laatste nog geïnteresseerde partij zich terugtrok, is besloten de activiteiten te
staken en zijn de cliënten/medew erkers elders ondergebracht.

27-08-2020
1

Na het staken van de activiteiten resteerden nog schulden van Stichting
Zonder Meer aan een aantal crediteuren, w aaronder de verhuurder van het
pand w aarin de lunchroom w as gevestigd. De verhuurder had naast een
vordering uit hoofde van onbetaalde huur een vordering uit hoofde van een
aan Stichting Zonder Meer verstrekte lening. Deze lening w as verstrekt om de
nodige investeringen aan het pand en inventaris uit te voeren bij aanvang van
de exploitatie.
Uiteindelijk heeft de verhuurder het faillissement van Stichting Zonder Meer
aangevraagd, op w elke aanvraag het faillissement uiteindelijk is uitgesproken.
In onderzoek.

27-11-2020
2

Het is de curator gebleken dat de activiteiten al geruime tijd verlieslatend
w aren, w aardoor sprake w as van een negatieve kasstroom. De curator zal in
de komende periode zijn bevindingen aangaande de oorzaken van het
faillissement bespreken met het bestuur.

24-02-2021
3

De curator heeft zijn bevindingen met betrekking tot de oorzaken van het
faillissement met het bestuur besproken. Het bestuur heeft in een reactie laten
w eten zich ten aanzien van een aantal voorlopige conclusies niet te kunnen
vinden in de voorlopige conclusies van de curator. De curator heeft
aanvullende informatie bij het bestuur opgevraagd en bereidt, mede aan de
hand van deze eventuele aanvullende informatie, een reactie voor.

19-05-2021
4

De curator heeft een aanvullende reactie verkregen en is naar aanleiding
daarvan met het bestuur in overleg getreden.

19-08-2021
5

In de afgelopen periode heeft de curator opvolging gegeven aan zijn overleg
met het bestuur.

18-11-2021
6

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
0

27-08-2020
1

Toelichting
0; de circa vijf personeelsleden die voorheen nog in dienst w aren, zijn medio
2019 uit dienst gegaan.

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
Geen.

27-08-2020
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Niet aangetroffen.

27-08-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen.

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

27-08-2020
1

Toelichting bedrijfsmiddelen
Stichting Zonder Meer had eigendom van een inventaris die zij gebruikte voor
de exploitatie van een lunchroom. Ten tijde van het staken van haar
activiteiten heeft Stichting Zonder Meer deze inventaris achtergelaten in het
gehuurde. Naar het zich thans laat aanzien heeft de verhuurder, die zich in het
kader van een verstrekte geldlening op het standpunt stelt een pandrecht op
de betreffende inventaris te hebben, de inventaris te gelde gemaakt.

27-08-2020
1

De curator doet onderzoek naar de gang van zaken op dit punt en heeft de
verhuurder om een toelichting gevraagd.
De curator heeft een nadere toelichting van de verhuurder verkregen en
daarna met de verhuurder overleg gevoerd. De curator is in afw achting van
aanvullende informatie en verw acht in de komende periode tot een afronding
van het overleg met de verhuurder te kunnen komen.

27-11-2020
2

Hoew el de pandhouder de bevindingen van de curator betw ist, is uiteindelijk
een regeling getroffen. De pandhouder zal een bedrag aan de boedel voldoen
tegen finale kw ijting. Het schikkingsbedrag is inmiddels voldaan.

24-02-2021
3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Voor zover de curator bekend is er sprake van fiscale vorderingen. De curator
zal de belangen van de fiscus in acht nemen.

27-08-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
In de komende periode verw acht de curator van de verhuurder c.q.
bew eerdelijk pandhouder een toelichting te ontvangen op de achtergronden
van de naar het zich thans laat aanzien door hem te gelde gemaakte
inventaris.

27-08-2020
1

De curator zal in de komende periode zijn overleg met de verhuurder c.q.
bew eerdelijk pandhouder voortzetten en w illen afronden.

27-11-2020
2

De curator heeft het overleg met de verhuurder, tevens pandhouder, afgerond.
Zie ook onder 3.3.

24-02-2021
3

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Niet aangetroffen.

27-08-2020
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Geen.

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa

27-08-2020
1

Toelichting andere activa
Niet aangetroffen.

27-08-2020
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Geen.

27-08-2020
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Er lijkt geen sprake te zijn debiteuren.

27-08-2020
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Vooralsnog geen.

27-08-2020
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
De bankrekening(en) van Stichting Zonder Meer zijn reeds voor het
faillissement beëindigd. Het banksaldo vertoonde ten tijde van de beëindiging
van de vennootschap een relatief beperkt creditsaldo, dat zou zijn
overgeboekt naar de derdengeldenrekening van de advocaat van Stichting
Zonder Meer. De curator heeft de betreffende advocaat om een toelichting
gevraagd.

Toelichting vordering van bank(en)
Het resterende saldo is (vóór het faillissement) aangew end om een deel van
de declaratie van de advocaat van Stichting Zonder Meer te voldoen.

Toelichting vordering van bank(en)
Dit punt is afgerond.

5.2 Leasecontracten

27-08-2020
1

24-02-2021
3

19-05-2021
4

5.2 Leasecontracten
Niet aangetroffen.

27-08-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
De verhuurder stelt zich op het standpunt een pandrecht te hebben verkregen
op de inventaris van Stichting Zonder Meer. De curator doet onderzoek naar dit
standpunt, zie ook onder 3.3.

27-08-2020
1

De curator is op dit punt met de verhuurder in overleg getreden.

27-11-2020
2

De curator heeft het overleg met de verhuurder, tevens pandhouder, afgerond.
Zie ook onder 3.3.

24-02-2021
3

5.4 Separatistenpositie
Zie onder 5.3

27-08-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet van gebleken.

27-08-2020
1

5.6 Retentierechten
Niet van gebleken.

27-08-2020
1

5.7 Reclamerechten
Niet van gebleken.

27-08-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Vooralsnog niet aan de orde.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

27-08-2020
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
In de komende periode verw acht de curator van de verhuurder c.q.
bew eerdelijk pandhouder een toelichting te ontvangen op de achtergronden
van de naar het zich thans laat aanzien door hem te gelde gemaakte
inventaris.

27-08-2020
1

De curator zal in de komende periode zijn overleg met de verhuurder c.q.
bew eerdelijk pandhouder voortzetten en w illen afronden.

27-11-2020
2

Dit punt is afgerond.

24-02-2021
3

Dit punt is afgerond.

19-05-2021
4

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De activiteiten van Stichting Zonder Meer w aren ten tijde van het faillissement
reeds geruime tijd gestaakt. Voortzetting en/of een doorstart w as derhalve
niet aan de orde.

27-08-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

27-08-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Geen.

27-08-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.

27-08-2020
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

27-08-2020
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

27-08-2020
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

27-08-2020
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Geen.

27-08-2020
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft de nodige (digitale) administratie in ontvangst genomen en is
op de hoogte van de locatie van onderliggende fysieke administratie. De
komende periode zal de curator de ontvangen administratie nader
inventariseren en een aanvang maken met zijn onderzoek.

27-08-2020
1

De curator heeft de verkregen administratie in onderzoek en w aar nodig een
verzoek tot aanvullende informatie neergelegd bij het bestuur, in w elk kader
de curator reactie van het bestuur heeft verkregen.

27-11-2020
2

De curator heeft in de afgelopen periode aanvullende informatie verkregen en
onderw erpt die aan een onderzoek. De curator verw acht dat onderzoek in de
komende periode af te ronden, w aarna hij zijn voorlopige bevindingen zal
delen met het bestuur.

24-02-2021
3

De curator heeft zijn voorlopige bevindingen aan het bestuur voorgelegd. Het
bestuur heeft aangegeven zich op een aantal punten niet te kunnen in de
voorlopige bevindingen van de curator. De curator heeft aanvullende informatie
opgevraagd en bereidt, mede aan de hand van deze eventuele aanvullende
informatie, een reactie voor.

19-05-2021
4

De curator heeft een aanvullende reactie verkregen en is naar aanleiding
daarvan met het bestuur in overleg getreden.

19-08-2021
5

In de afgelopen periode heeft de curator opvolging gegeven aan zijn overleg
met het bestuur.

18-11-2021
6

7.2 Depot jaarrekeningen
Stichting Zonder Meer heeft geen jaarrekeningen gedeponeerd. De
jaarrekening over 2017 en (in concept) 2018 zijn w el opgemaakt. Op grond
van artikel 2:364 lid 3 jo. 2:396 lid 1 BW lijkt er, gezien de omvang en
resultaten van Stichting Zonder Meer geen sprake van een deponeringsplicht.

27-08-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

27-08-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Niet van toepassing.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

27-08-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
De curator verw acht in de komende periode zijn onderzoek naar het handelen
van het bestuur in de komende periode af te ronden, w aarna hij zijn
voorlopige bevindingen zal delen met het bestuur.

Toelichting
De curator heeft zijn voorlopige bevindingen aan het bestuur voorgelegd. Het
bestuur betw ist (een aantal) bevindingen van de curator. De curator heeft
aanvullende informatie opgevraagd en bereidt, mede aan de hand van deze
eventuele aanvullende informatie, een reactie voor.

Toelichting
De curator heeft een aanvullende reactie verkregen en is naar aanleiding
daarvan met het bestuur in overleg getreden. De curator verw acht hierover in
de komende periode een bespreking te houden met het bestuur, w aarna de
curator zich zal beraden op de verdere afw ikkeling van dit punt.

Toelichting
In de afgelopen periode heeft de curator opvolging gegeven aan zijn overleg
met het bestuur. In dat kader heeft een bespreking plaatsgevonden. In de
komende periode volgt de curator de uitkomsten van die bespreking verder
op.

27-08-2020
1

24-02-2021
3

19-05-2021
4

19-08-2021
5

18-11-2021
6

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
Vooralsnog niet van gebleken.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

27-08-2020
1

24-02-2021
3

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De komende periode verw acht de curator een aanvang te kunnen maken zijn
oorzaken- rechtmatigheidsonderzoek.

27-08-2020
1

De curator heeft een aanvang gemaakt met zijn oorzaken- en
rechtmatigheidsonderzoek en zal dat in de komende periode voortzetten.

27-11-2020
2

De curator heeft aanvullende informatie ontvangen en onderw erpt die aan een
onderzoek. De curator verw acht zijn voorlopige bevindingen in de komende
periode te kunnen delen met het bestuur.

24-02-2021
3

De curator heeft zijn voorlopige bevindingen aan het bestuur voorgelegd. Het
bestuur betw ist (een aantal) bevindingen van de curator. De curator heeft
aanvullende informatie opgevraagd en bereidt, mede aan de hand van deze
eventuele aanvullende informatie, een reactie voor.

19-05-2021
4

De curator heeft een aanvullende reactie verkregen van het bestuur. De
curator is naar aanleiding daarvan met het bestuur in overleg getreden. De
curator verw acht hierover in de komende periode een bespreking te houden
met het bestuur, naar aanleiding w aarvan hij zich zal beraden op de w ijze van
de verdere afw ikkeling van dit punt.

19-08-2021
5

In de afgelopen periode heeft de curator opvolging gegeven aan zijn overleg
met het bestuur. In dat kader heeft een bespreking plaatsgevonden. In de
komende periode volgt de curator de uitkomsten van die bespreking verder
op.

18-11-2021
6

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 50,00

18-11-2021
6

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 84.263,00

27-08-2020
1

€ 84.631,00

18-11-2021
6

8.3 Pref. vord. UWV

8.3 Pref. vord. UWV
€ 77.780,66

27-08-2020
1

€ 11.780,66

27-11-2020
2

Toelichting
Per abuis is in het vorige verslag een foutieve bedrag vermeld van de
vordering van UW V. De ingediende vordering is als volgt gespecificeerd:
€ 9.887,71 ex artikel 3:288 sub e BW
€ 1.892,95 ex artikel 66 lid 3 W W

8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
4

27-08-2020
1

5

27-11-2020
2

13

18-11-2021
6

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 148.586,03

27-08-2020
1

€ 153.499,38

27-11-2020
2

€ 187.953,67

18-11-2021
6

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de komende periode zal de curator een nadere toelichting w illen ontvangen
van de verhuurder c.q. bew eerdelijk pandhouder omtrent de inventaris. De
curator zal die verklaring voorts verder opvolgen. Daarnaast verw acht de
curator een aanvang te kunnen maken met het oorzaken- en
rechtmatigheidsonderzoek.

27-08-2020
1

De curator zal in de komende periode zijn overleg met de verhuurder c.q.
bew eerdelijk pandhouder voortzetten en w illen afronden. Voorts zal de curator
in de komende periode zijn oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek
voortzetten.

27-11-2020
2

In de komende periode zal de focus van de afw ikkeling liggen op het opvolgen
en afronden van het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek en overleg met
het bestuurder over de voorlopige bevindingen van de curator in dat kader.

24-02-2021
3

In de komende verslagperiode bereidt de curator een reactie voor op de
verw eren van het bestuur en onderzoekt de curator of een schikking kan
w orden beproefd.

19-05-2021
4

De curator heeft een aanvullende reactie verkregen van het bestuur. De
curator is naar aanleiding daarvan met het bestuur in overleg getreden. De
curator verw acht hierover in de komende periode een bespreking te houden
met het bestuur, naar aanleiding w aarvan hij zich zal beraden op de w ijze van
de verdere afw ikkeling van dit punt.

19-08-2021
5

In de afgelopen periode heeft de curator opvolging gegeven aan zijn overleg
met het bestuur. In dat kader heeft een bespreking plaatsgevonden. In de
komende periode volgt de curator de uitkomsten van die bespreking verder
op.

18-11-2021
6

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet te zeggen.

27-08-2020
1

10.3 Indiening volgend verslag
18-2-2022

18-11-2021
6

10.4 Werkzaamheden overig
Zie onder 10.1

27-08-2020
1

Bijlagen
Bijlagen

