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rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Betreft
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4
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R-C
Curator

mr. C.G.E. Prenger
mr J.O. Bijloo

Algemene gegevens
Naam onderneming
Challenge Sports Holding B.V.

06-08-2021
1

Gegevens onderneming
Challenge Sports Holding B.V., statutair gevestigd te Haarlem en (voorheen)
kantoorhoudende aan de Noordsingel 40 B te (3032 BE) Rotterdam,
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder
nummer 34084175.

06-08-2021
1

Activiteiten onderneming
Volgens opgaaf Kamer van Koophandel: "Het voeren van directie over andere
vennootschappen".

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2019

Winst en verlies

Balanstotaal

€ -185.876,52

€ 2.392.999,53

2018

€ 638.391,50

€ -151.378,36

€ 2.178.273,36

2017

€ 1.132.475,50

€ -731,85

€ 2.262.838,14

Toelichting financiële gegevens

06-08-2021
1

Toelichting financiële gegevens
De curator beschikt vooralsnog niet over volledige financiële gegevens van de
vennootschap. De curator benadrukt dat de informatie in dit
faillissementsverslag, in het bijzonder financiële informatie (indien van
toepassing), onderw erp van nader onderzoek is. In een later stadium kan
blijken dat deze informatie geheel of gedeeltelijk moet w orden aangepast.
Over de juistheid en volledigheid van de in dit verslag opgenomen informatie
kan (vooralsnog) geen uitspraak w orden gedaan.

06-08-2021
1

De curator heeft inmiddels aanvullende financiële gegevens ontvangen en zal
een en ander in zijn onderzoek betrekken.

05-11-2021
2

Gemiddeld aantal personeelsleden
2

06-08-2021
1

Toelichting
De curator is gebleken van tw ee w erknemers in dienst van failliet.

Boedelsaldo
€ 46.356,38

06-08-2021
1

€ 58.036,83

05-11-2021
2

€ 34.962,09

04-02-2022
3

€ 34.956,79

04-05-2022
4

Verslagperiode

Verslagperiode
van
6-7-2021

06-08-2021
1

t/m
5-8-2021
van
6-8-2021

05-11-2021
2

t/m
4-11-2021
van
5-11-2021

04-02-2022
3

t/m
3-2-2022
van
4-2-2022

04-05-2022
4

t/m
3-5-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

38 uur 18 min

2

46 uur 18 min

3

26 uur 24 min

4

9 uur 6 min

totaal

120 uur 6 min

Toelichting bestede uren
Het totaal aantal bestede uren bedraag 87,90 uur.

05-11-2021
2

Het totaal aantal bestede uren bedraag 114,40 uur.

04-02-2022
3

Het totaal aantal bestede uren bedraag 123,50 uur.

04-05-2022
4

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie

Challenge Sports Holding B.V. is op 17 mei 2000 opgericht en op 19 mei 2000
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Enig
aandeelhouder van Challenge Sports Holding B.V. is Reinouts Holding B.V. en
bestuurder van Challenge Sports Holding B.V is de heer J.R. van Haga. De heer
Haga in persoon is enig bestuurder en aandeelhouder van Reinouts Holding
B.V.

06-08-2021
1

1.2 Lopende procedures
De curator is gebleken dat failliet als gedaagde is betrokken in een procedure
voor de Rechtbank Rotterdam, aanhangig gemaakt door haar voormalig
accountant ter zake van onbetaalde en door failliet betw iste facturen. De
(voormalig) advocaat van failliet heeft de rechtbank in overleg met de curator
van het faillissement en de schorsing van rechtsw ege ex artikel 29 Fw op de
hoogte gebracht.

06-08-2021
1

1.3 Verzekeringen
Op naam van failliet w aren de volgende verzekeringen afgesloten:(i)
bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (ii) collectieve ongevallenverzekering en
(iii) pensioen/levensverzekeringen. De verzekeringen onder (i) en (ii) zijn
opgezegd. Voor de pensioen/levensverzekeringen is meer informatie
opgevraagd doch vooralsnog niet ontvangen.

06-08-2021
1

De curator heeft (summiere) informatie ontvangen met betrekking tot de
pensioenverzekering en de levensverzekering. De pensioenverzekering is
afgesloten ten behoeve van tw ee oud w erknemers van gefailleerde.
Gefailleerde betaalde hiervoor al enige tijd geen premie meer. Het is de curator
gebleken dat gefailleerde maandelijks een premie betaalde voor een
levensverzekering; gefailleerde w as niet de begunstigde of
verzekeringsnemer. De curator heeft de premieafdrachten stopgezet en
onderzoekt de rol van gefailleerde met betrekking tot voornoemde
verzekeringen (ook in het kader van het oorzaken- en
rechtmatigheidsonderzoek, zie 7.7).

05-11-2021
2

1.4 Huur
De curator is gebleken dat failliet in het verleden bedrijfsruimte huurde aan de
Noordsingel 40 B te Rotterdam. De huurovereenkomst voor deze bedrijfsruimte
zou al in of omstreeks juli 2019 zijn geëindigd. Failliet huurt thans nog w el vier
containers van een opslaghouder, w elke de roerende zaken en administratie
van failliet na beëindiging van de huur van het bedrijfspand heeft verhuisd en
in opslag heeft genomen. Zie ook hierna onder 5.6 (Retentierechten).

06-08-2021
1

Uit nader onderzoek is gebleken dat failliet – anders dan de curator eerder is
verklaard – het pand aan de Noordsingel 40b te Rotterdam in het verleden in
eigendom had en medio 2019 heeft verkocht; van een huurovereenkomst lijkt
(daarna) geen sprake.

04-02-2022
3

1.5 Oorzaak faillissement

1.5 Oorzaak faillissement
De curator is rondom de aanloop en oorzaken van het faillissement de
volgende verklaringen gegeven. Failliet verrichte activiteiten als
reïntegratiebureau met de Gemeente Rotterdam en een of meer naburige
gemeenten als belangrijkste opdrachtgevers en begeleidde jongeren tot en
met 27 jaar naar school en w erk. Failliet zou ten tijde van het faillissement al
enige tijd geen (relevante) activiteiten meer verrichten. De bestuurder zou
sinds 2015 als gevolg van een medische fout te maken hebben met
gezondheidsproblemen, die in de loop der jaren steeds ernstiger zouden zijn
gew orden. In 2018 zou failliet een belangrijke aanbesteding voor de
Gemeente Rotterdam hebben verloren, w aarna zij nog slechts op ad hoc basis
kleine opdrachten kreeg gegund die steeds minder en op enig moment zelfs
niet meer zouden zijn binnengekomen. In maart 2021 is failliet als gedaagde
door haar (voormalig) accountant betrokken in een procedure (zie ook hiervoor
onder 1.2 (Lopende procedures)). Vanw ege de gezondheidstoestand van de
bestuurder zijn door zijn familie een fiscalist en advocaat ingeschakeld om orde
op zaken te stellen. Op basis van hun bevindingen zou zijn besloten eigen
aangifte faillietverklaring te doen. De curator betrekt deze en andere
verklaringen in zijn onderzoek.

06-08-2021
1

De curator heeft het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek voortgezet (zie
7.7).

05-11-2021
2

In onderzoek (zie hierna onder 7.7 (Toelichting rechtmatigheid).

04-02-2022
3

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
2

06-08-2021
1

Toelichting
De curator is gebleken van tw ee w erknemers in dienst van failliet.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
2

06-08-2021
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

7-7-2021

2

Schriftelijk met toestemming rechter-commissaris

totaal

2

2.4 Werkzaamheden personeel
Contact bestuurder, UW V, w erknemers, rechter-commissaris.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Activa

€ 1.331,00

totaal

€ 1.331,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Boedelbijdrage

€ 0,00

06-08-2021
1

Toelichting bedrijfsmiddelen
De goederen die de curator in de opslagcontainers heeft aangetroffen zijn
tegen betaling van EUR 1.100 exclusief btw verkocht aan een opkoper. De
koopprijs is op de faillissementsrekening ontvangen. De curator staat in
contact met de opkoper en de opslaghouder voor de ontruiming van de
containers in de w eek na de datum van dit eerste faillissementsverslag (zie
ook hierna onder 5.6 (Retentierechten)).

06-08-2021
1

De opkoper en de opslaghouder hebben in overleg met elkaar en de curator de
opslagcontainers leeggehaald. Dit punt is afgerond.

05-11-2021
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.

06-08-2021
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Contact opkopers, veilinghuis, opslaghouders, rechter-commissaris,
inventarisatie activa.

06-08-2021
1

Contact opkoper, opslaghouder.

05-11-2021
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Bank

€ 58.036,83

totaal

€ 58.036,83

Toelichting andere activa

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
Op de bankrekening van gefailleerde is een banksaldo ad € 45.050,68
aangetroffen. Dit saldo is op de faillissementsrekening ontvangen. Ook is de
curator gebleken van een recht op betaling van een restantbedrag uit hoofde
van een verleende subsidie van de Gemeente Rotterdam ad EUR 19.350,30. De
curator heeft de Gemeente Rotterdam verzocht het bedrag op de
faillissementsrekening bij te schrijven en houdt een en ander in onderzoek.

06-08-2021
1

Gefailleerde ontving jaarlijks subsidie van de Gemeente Rotterdam en
Gemeente Nissew aard. Na vaststelling van de subsidies 2019 tot en met
(datum faillissement in) 2021 heeft de curator met de Gemeente Rotterdam
geconcludeerd dat de Gemeente Rotterdam nog € 4.405,87 is verschuldigd; de
curator is in afw achting van betaling. De curator is in overleg met de Gemeente
Nissew aard om te bezien of na vaststelling van de subsidie 2021 nog een
bedrag voor de boedel resteert.

05-11-2021
2

Het verschuldigde bedrag van de Gemeente Rotterdam € 4.405,87 is betaald
en ontvangen op de faillissementsrekening.

04-02-2022
3

Na overleg met de Gemeente Nissew aard is geconcludeerd dat de gemeente
Nissew aard nog een bedrag van € 679,36 verschuldigd is. Dit bedrag is
inmiddels betaald en ontvangen op de faillissementsrekening.

3.9 Werkzaamheden andere activa
Contact bank, contact gemeente, bestudering correspondentie.

06-08-2021
1

Contact gemeente(s), onderzoek subsidiedocumentatie.

05-11-2021
2

Contact gemeente(s), onderzoek subsidiedocumentatie.

04-02-2022
3

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
De curator is (vooralsnog) niet gebleken van debiteuren. Namens het bestuur
is verklaard dat deze er ook niet zijn.

06-08-2021
1

Uit de ontvangen financiële administratie is gebleken dat failliet ultimo 2019
een rekeningcourant vordering heeft op de aandeelhouder van €
1.338.463,04; uit de bankafschriften volgt niet dat deze vordering
(gedeeltelijk) is betaald. De curator onderzoekt of deze vordering geïncasseerd
kan w orden.

04-02-2022
3

De curator is thans doende de vordering op de aandeelhouder te incasseren.

04-05-2022
4

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Geen.

06-08-2021
1

Onderzoek.

04-02-2022
3

Contact bestuurder/aandeelhouder.

04-05-2022
4

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)

06-08-2021
1

Er zijn (vooralsnog) geen vorderingen van banken bekend.

5.2 Leasecontracten
Niet van toepassing.

06-08-2021
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Niet van toepassing.

06-08-2021
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

06-08-2021
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Tot op heden zijn er geen schuldeisers met een beroep op een
eigendomsvoorbehoud bekend.

06-08-2021
1

5.6 Retentierechten
De verhuurder van de opslagcontainers heeft zich op een retentierecht
beroepen ten aanzien van de in de opslagcontainers bevindende activa. De
curator heeft de activa ex artikel 60 lid 2 Fw opgeëist en zich ter zake van de
administratie beroepen op artikel 105b Fw . De curator overlegt met de
opslaghouder over ophalen van de opslaggoederen (zie ook hiervoor onder
3.3)).

06-08-2021
1

Daarnaast heeft de (voormalig) accountant van failliet zich ter zake van de
door deze gevoerde administratie op een retentierecht beroepen. Ook
tegenover deze accountant heeft de curator artikel 105b Fw ingeroepen en om
onmiddellijke afgifte van de gehouden administratie verzocht.
De opkoper en de opslaghouder hebben in overleg met elkaar en de curator de
opslagcontainers leeggehaald, zie 3.3.
De (voormalig) accountant heeft de hem beschikbare administratie afgegeven.
Dit punt is afgerond.

05-11-2021
2

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

06-08-2021
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting

06-08-2021
1

Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Contact opslaghouder, rechter-commissaris, (voormalig) accountant,
bestuurder.

06-08-2021
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

06-08-2021
1

6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator beschikt (nog) niet over de administratie van Challenge Sports
Holding B.V. en heeft zich gew end tot de voormalig accountant van failliet (zie
hiervoor onder 5.6 (Retentierechten)).

06-08-2021
1

In onderzoek.

05-11-2021
2

De curator stelt zich voorlopig op het standpunt dat de administratie niet
voldoet aan de daaraan door art. 2:10 BW gestelde eisen.

04-02-2022
3

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening 2017 is gedeponeerd op 31 januari 2019 (niet tijdig).
De jaarrekening 2018 is gedeponeerd op 2 juli 2020 (niet tijdig).

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

06-08-2021
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Failliet is vanw ege haar omvang van de verplichtingen van artikel 2:393 BW
vrijgesteld.

06-08-2021
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Een eventuele vordering ex artikel 2:193 BW zou reeds zijn verjaard.

06-08-2021
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

06-08-2021
1

De curator heeft een en ander in onderzoek.

Toelichting

05-11-2021
2

In onderzoek.

Toelichting

04-02-2022
3

In onderzoek (zie hierna onder 7.7 (Toelichting rechtmatigheid).

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting

06-08-2021
1

De curator heeft een en ander in onderzoek.

Toelichting

05-11-2021
2

In onderzoek.

Toelichting
In onderzoek (zie hierna onder 7.7 (Toelichting rechtmatigheid).

7.7 Toelichting rechtmatigheid

04-02-2022
3

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator heeft een en ander in onderzoek.

06-08-2021
1

In onderzoek.

05-11-2021
2

De curator heeft het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek voortgezet en
zijn eerste bevindingen gedeeld met de rechter-commissaris teneinde over het
verdere plan van aanpak te overleggen.

04-02-2022
3

De curator heeft zijn bevindingen volgend uit het oorzaken- en
rechtmatigheidsonderzoek gedeeld met de bestuurders en is nog in
afw achting van hun reactie hierop.

04-05-2022
4

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Contact bestuurder, contact accountant.

06-08-2021
1

Onderzoek, contact bestuur, contact accountant, contact verzekeraars.

05-11-2021
2

Onderzoek, correspondentie accountant, rechter-commissaris.

04-02-2022
3

Contact bestuurders

04-05-2022
4

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 18.452,67
Toelichting
Het UW V heeft een boedelvordering ingediend van EUR 18.452,67.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

05-11-2021
2

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 34.219,00

06-08-2021
1

Toelichting
De fiscus heeft een preferente vordering ingediend van EUR 34.219,00.

€ 43.219,00

05-11-2021
2

Toelichting
De fiscus heeft tot op heden een preferente vordering ingediend van EUR
43.219,00.

8.3 Pref. vord. UWV
€ 14.115,99

05-11-2021
2

Toelichting
Het UW V heeft een totale preferente vordering van EUR 14.115,99 ingediend.

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 7.286,38

05-11-2021
2

Toelichting
Een ex-w erknemer heeft een preferente vordering ex artikel 3:288 sub e BW
van een totaalbedrag van EUR 7.286,38 ingediend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
3

06-08-2021
1

7

05-11-2021
2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 6.027,10

06-08-2021
1

€ 153.428,19

05-11-2021
2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Het faillissement bevindt zich in een te vroeg stadium om uitspraken te kunnen
doen over een eventuele uitkering aan preferente en/of concurrente
schuldeisers.

06-08-2021
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Inventariseren schuldenlast.

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

06-08-2021
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator zal de aanstaande verslagperiode onder andere gebruiken om:

06-08-2021
1

1. de administratie zo spoedig mogelijk veilig te stellen;
2. op de ontruiming van de opslagcontainers en de betaling van het
restantbedrag van de subsidie toe te zien;
3. de schuldenlast verder te inventariseren; en
4. het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek op te starten.

De curator richt zich in de komende verslagperiode op:

05-11-2021
2

1. het voortzetten van het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek; en
2. de (verschuldigde) subsidie van de Gemeente Nissew aard.

De curator richt zich in de komende verslagperiode op:

04-02-2022
3

1. het voortzetten van het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek; en
2. incasso van de debiteurenvordering.

Zie verslag 3.

04-05-2022
4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Het faillissement bevindt zich in een te vroeg stadium om uitspraken te kunnen
doen over de verw achte termijn van afw ikkeling.

06-08-2021
1

10.3 Indiening volgend verslag
4-8-2022

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

04-05-2022
4

