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Algemene gegevens
Naam onderneming
Stichting ProPortion (tevens h/o ProPortion Foundation)

12-06-2019
1

Gegevens onderneming
De stichting Stichting ProPortion (de Stichting), ingeschreven in het
Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34346615,
statutair gevestigd in Amsterdam aan het adres Paul van Vlissingenstraat 6 A
(1096 BK Amsterdam).

12-06-2019
1

Activiteiten onderneming
Volgens het Handelsregister: het bijdragen aan structurele armoedebestrijding
en kw aliteit van leven voor mensen aan de onderkant van de
inkomstenverdeling. Ontw ikkeling van producten en diensten die impactvol zijn
voor professionele en particuliere laaginkomsten gebruikers in
ontw ikkelingslanden. Inkoop en verkoop van de ontw ikkelde impactvolle
producten & diensten, zodat deze toegankelijk w orden voor laaginkomsten
gebruikersgroepen in ontw ikkelingslanden.

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

12-06-2019
1

Toelichting financiële gegevens
Nog in onderzoek.

26-02-2020
4

Volgens de statuten van de Stichting bestond de verplichting na afloop van
een boekjaar een balans en staat van baten en lasten op te maken.

27-12-2020
7

Gemiddeld aantal personeelsleden
1

12-06-2019
1

Toelichting
Op datum faillissement w as één persoon in dienst van gefailleerde. Het
dienstverband is inmiddels door de curator opgezegd.

Boedelsaldo
€ 1.637,14

12-06-2019
1

€ 4.637,14

26-02-2020
4

Verslagperiode

Verslagperiode
van
14-5-2019

12-06-2019
1

t/m
10-6-2019
van
11-6-2019

30-08-2019
2

t/m
29-8-2019
van
30-8-2019

29-11-2019
3

t/m
28-11-2019
van
29-11-2019

26-02-2020
4

t/m
25-2-2020
van
26-2-2020

26-05-2020
5

t/m
25-5-2020
van
26-5-2020

26-08-2020
6

t/m
25-8-2020
van
26-8-2020
t/m
26-12-2020

Bestede uren

27-12-2020
7

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

32 uur 12 min

2

8 uur 6 min

3

1 uur 30 min

4

9 uur 6 min

5

0 uur 54 min

6

5 uur 54 min

7

9 uur 54 min

totaal

67 uur 36 min

Toelichting bestede uren
Dit openbaar verslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Het is mogelijk
dat informatie op het moment van publiceren nog niet beschikbaar is, dan w el
niet geopenbaard kan w orden, of dat in het verslag w eergegeven informatie
achter dient te w orden bijgesteld. Aan dit verslag kunnen geen rechten
w orden ontleend.

12-06-2019
1

Dit vierde voortgangsverslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Het is
mogelijk dat informatie op het moment van publiceren nog niet beschikbaar is,
dan w el niet geopenbaard kan w orden, of dat in het verslag w eergegeven
informatie achter dient te w orden bijgesteld. Aan dit verslag kunnen geen
rechten w orden ontleend.

26-02-2020
4

Dit vijfde openbare verslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Het is
mogelijk dat informatie op het moment van publiceren nog niet beschikbaar is,
dan w el niet geopenbaard kan w orden, of dat in het verslag w eergegeven
informatie achter dient te w orden bijgesteld. Aan dit verslag kunnen geen
rechten w orden ontleend.

26-05-2020
5

Dit zesde openbare verslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Het is
mogelijk dat informatie op het moment van publiceren nog niet beschikbaar is,
dan w el niet geopenbaard kan w orden, of dat in het verslag w eergegeven
informatie achter dient te w orden bijgesteld. Aan dit verslag kunnen geen
rechten w orden ontleend.

26-08-2020
6

Dit zevende openbaar verslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Het is
mogelijk dat informatie op het moment van publiceren nog niet beschikbaar
is, dan w el niet geopenbaard kan w orden, of dat in het verslag w eergegeven
informatie achter dient te w orden bijgesteld. Aan dit verslag kunnen geen
rechten w orden ontleend.

27-12-2020
7

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De Stichting is opgericht op 30 juni 2009. Het bestuur van de Stichting op
datum faillissement bestond uit drie bestuurders; de heer Jaeger, mevrouw
Schuurmans en de heer Spierings. Binnen het jaar voor faillissement zijn tw ee
andere bestuurders van de Stichting teruggetreden. De directeur van de
Stichting w as de heer Schuurmans-Kok.

12-06-2019
1

1.2 Lopende procedures
Voor zover de curator bekend, zijn er geen lopende procedures

12-06-2019
1

1.3 Verzekeringen
De door de curator aangetroffen verzekeringen zullen voor zover mogelijk per
eerst mogelijke datum w orden beëindigd. Vooralsnog zijn geen verzekeringen
op naam van gefailleerde aangetroffen.

12-06-2019
1

1.4 Huur
De door de Stichting gehuurde kantoorruimte aan het adres W G-Plein 100 Unit
478 in (1054 SC) Amsterdam is, zo heeft de curator begrepen, reeds met
w ederzijds goedvinden per 1 februari 2018 geëindigd. Oplevering – indien en
voor zover dit van toepassing w as – heeft reeds plaatsgevonden. Op het
adres w aar de Stichting op datum faillissement gevestigd w as betaalde
gefailleerde geen huur, hiertoe bestond, zo heeft de curator begrepen van het
bestuur, ook geen verplichting daar het puur en alleen een postadres betrof.

12-06-2019
1

1.5 Oorzaak faillissement
De Stichting heeft haar eigen faillissement aangevraagd. Als reden voor het
faillissement is door het bestuur aangegeven dat het w erven van fondsen
lastig is gebleken met als gevolg dat de kosten substantieel hoger w aren dan
de (gegenereerde) baten. Toen op enig moment de curator van REGGS B.V.
een aan de Stichting verstrekt (achtergestelde) lening opeiste van circa €
250.000,= w as er definitief geen uitzicht meer op het kunnen voortgaan van
de Stichting, aldus het bestuur. Hier w ordt door de curator nader onderzoek
gedaan.

12-06-2019
1

Het oorzakenonderzoek van de curator zal naar verw achting in de vijfde
verslagperiode w orden afgerond.

26-02-2020
4

Verw ezen w ordt naar hoofdstuk 7 van dit verslag.

26-05-2020
5

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
1

12-06-2019
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

20-5-2019

1

totaal

1

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Contact UW V, onderzoek personeelsdocumentatie, nagaan actieve
arbeidsovereenkomsten, ontslagaanzegging.

12-06-2019
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Blijkens het Kadaster heeft gefailleerde geen onroerende zaken op haar naam.

12-06-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Onderzoek naar mogelijke onroerende zaken op naam van gefailleerde.

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving
Apple Computer

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

12-06-2019
1

Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
De bedrijfsmiddelen van de Stichting bestaan uit één Apple Computer die
verouderd is en w aarvan de w aarde beperkt lijkt. De Stichting heeft geen
kentekens op naam.

12-06-2019
1

In de zevende verslagperiode zal w orden bezien of het opportuun is de
MacBook te gelde te maken.

26-08-2020
6

Besloten is de MacBook via een veiling van kleine zaken te gelde te maken in
de achtste verslagperiode. De te verw achten opbrengst zal, gezien de staat
en ouderdom, zeer beperkt zijn.

27-12-2020
7

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Vooralsnog niet van toepassing.

12-06-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Informatieverzoek RDW .

12-06-2019
1

Contact inzake afw ikkeling verkoop MacBook, diverse verrichtingen inzake
afgifte.

27-12-2020
7

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Op moment van faillietverklaring liep er in elk geval nog één project binnen de
Stichting, het project Legbank. Dit project kon w egens gebrek aan financiële
middelen niet meer w orden voortgezet. Ook de curator ziet geen
mogelijkheden dit project voort te zetten.

12-06-2019
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Contact met betrokkenen, onderzoek project Legbank.

12-06-2019
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

deelneming PrPortion Enterprise B.V.
totaal

Toelichting andere activa

Toelichting andere activa
De Stichting is eigenaar van een (40%) deelneming in de vennootschap
ProPortion Enterprise B.V. Dit betreft een in 2014 opgerichte vennootschap
w aarvan de heer Schuurmans-Kok – directeur van de Stichting - indirect
bestuurder is. Deze deelneming heeft de Stichting bij oprichting van de
vennootschap ProPortion Enterprise B.V. verkregen, de exacte reden hiervoor
is de curator vooralsnog niet geheel duidelijk. In de aankomende
verslagperiode zal zij hiernaar onderzoek doen.

12-06-2019
1

De curator heeft van de heer Schuurmans-Kok en andere betrokkenen
begrepen dat Stichting ProPortion destijds 40% van de aandelen in
PropPortion Enterprise B.V. heeft verkregen omdat de consultancy
w erkzaamheden w elke eerst binnen de stichting w erden verricht, zijn
overgebracht naar ProPortion Entterprise B.V. De curator heeft de verkoop van
de aandelen in onderzoek.

30-08-2019
2

De curator onderzoekt of zij de aandelen te gelde kan maken.

29-11-2019
3

In de vierde verslagperiode zijn de aandelen in ProPortion Enterprise B.V. te
gelde gemaakt. ProPortion Enterprise B.V. is in 2014 opgericht en sindsdien is
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Tomorrow
Discovered B.V. (enig) bestuurder. Tomorrow Discovered B.V. houdt sinds
datum van oprichting 60% van de aandelen in ProPortion Enterprise en
gefailleerde 40%. ProPortion Enterprise B.V. w ilde bij haar oprichting dat
gefailleerde aandeelhouder zou w orden omdat de activiteiten (nauw ) met
elkaar verw even w aren. De activiteiten die nu w orden verricht in ProPortion
Enterprise B.V. w erden voordien (grotendeels) verricht binnen gefailleerde.
Tomorrow Discovered B.V., heeft als enige partij interesse getoond in de
aandelen die w orden gehouden door gefailleerde. Na onderhandeling zijn de
curator en Tomorrow Discovered B.V. een overeengekomen dat het
aandelenbelang voor € 3.000,- aan voornoemde vennootschap w ordt
overgedragen en dat zij de notariskosten van de overdracht voor haar
rekening neemt. De rechter-commissaris heeft aan de curator machtiging
verleend voor deze overdacht.

26-02-2020
4

3.9 Werkzaamheden andere activa
Inzichtelijke maken activa.

12-06-2019
1

Onderhandeling inzake overdracht aandelen, effectuering van de verkoop.

26-02-2020
4

Nagaan vindplaats Apple computer.

26-05-2020
5

Contact betrokkene(n) inzake MacBook.

26-08-2020
6

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Het bestuur van gefailleerde heeft laten
w eten dat er een tw eetal debiteuren zijn die
in totaal nog circa € 38.000,= aan
gefailleerde zouden moeten betalen. De
curator verricht in dit kader nader onderzoek.

€ 38.116,00

totaal

€ 38.116,00

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Het is de curator gebleken dat de debiteuren allen buitenlandse partijen zijn.

30-08-2019
2

In de vierde verslagperiode zijn de tw ee debiteuren (een partij in het Verenigd
Koninkrijk en in Kenia) aangeschreven en verzocht de openstaande
vorderingen te voldoen. Mogelijk dat de bestuurder van gefailleerde, gezien
zijn positie en contacten, nog zal w orden ingeschakeld ter zake van de incasso
van deze vorderingen.

26-02-2020
4

De partij te Kenia heeft inmiddels gereageerd en een nadere reactie
aangekondigd. De curator zal dit in de komende verslagperiode verder
monitoren. Van de partij in het Verenigd Koninkrijk is een reactie uitgebleven.
In de zesde verslagperiode zal de curator de middellijk bestuurder benaderen
om te bezien in hoeverre zijn inbreng tot resultaat ter zake van de incasso zou
kunnen leiden.

26-05-2020
5

Vooralsnog zijn in dit kader geen ontw ikkelingen te melden. De partij in Kenia
heeft – ondanks aandringen – niet meer gereageerd.

26-08-2020
6

Ook in de zevende verslagperiode is een reactie van de betreffende tw ee
partijen uitgebleven. Na onderzoek moet constateren dat, onder meer met
het oog op de summiere onderbouw ing in dit kader, de vorderingen oninbaar
zijn.

27-12-2020
7

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Het in kaart brengen van debiteuren.

12-06-2019
1

Aanschrijven debiteuren.

26-02-2020
4

Contact debiteur.

26-05-2020
5

Correspondentie Keniaanse debiteur.

26-08-2020
6

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
De Stichting bankierde bij de Triodos Bank N.V. Het op datum faillissement
beschikbare saldo betrof € 1.637,14 en is doorgestort naar de
faillissementsrekening.

12-06-2019
1

5.2 Leasecontracten
Voor zover de curator bekend, zijn er geen leasecontracten door de Stichting
afgesloten.

12-06-2019
1

5.3 Beschrijving zekerheden
5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
Vooralsnog hebben zich geen partijen met een beroep op
eigendomsvoorbehoud gemeld.

12-06-2019
1

5.6 Retentierechten
Niet van gebleken.

12-06-2019
1

5.7 Reclamerechten
Niet van gebleken.

12-06-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Bestuderen bankafschriften, contacten banken.

12-06-2019
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Er is geen sprake van een voortzetting van de activiteiten van gefailleerde.

12-06-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
De curator heeft onderzoek gedaan naar mogelijke interesse in een doorstart
binnen haar netw erk, hiervan is echter niet gebleken.

12-06-2019
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft nog in onderzoek of is voldaan aan de boekhoudplicht ex art.
2:10 BW . Evenals of zij beschikt over de complete administratie.

12-06-2019
1

Het administratieonderzoek zal naar verw achting in de vijfde verslagperiode
w orden afgerond.

26-02-2020
4

De curator lijkt niet te beschikken over de complete administratie en zal
hierover in de zesde verslagperiode vragen stellen aan het bestuur.

26-05-2020
5

In de zesde verslagperiode is de curator doende gew eest haar bevindingen in
dit kader op te stellen. Verdere actie volgt naar verw achting in de zevende
verslagperiode.

26-08-2020
6

Op dit moment zijn in dit kader geen ontw ikkelingen te melden.

27-12-2020
7

7.2 Depot jaarrekeningen
De Stichting heeft geen jaarrekening gedeponeerd.

12-06-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet vereist.

12-06-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Niet van toepassing.

12-06-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De curator heeft in onderzoek of er aanw ijzingen zijn voor kennelijk
onbehoorlijk bestuur.

Toelichting
De curator zet haar onderzoek in de aankomende verslagperiode voort.

Toelichting
Het rechtmatigheidsonderzoek zal naar verw achting in de vijfde verslagperiode
w orden afgerond.

Toelichting
Het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek van de curator is nog gaande.
Rapportage volgt in een later verslag.

Toelichting
Ten tijde van indiening van het zevende verslag zijn in dit kader geen
ontw ikkelingen te melden.

7.6 Paulianeus handelen

12-06-2019
1

30-08-2019
2

26-02-2020
4

26-05-2020
5

27-12-2020
7

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
De curator heeft in onderzoek of er sprake is van paulianeus handelen.
In onderzoek

12-06-2019
1

30-08-2019
2

Toelichting
De curator zet haar onderzoek in de aankomende verslagperiode voort.

Toelichting
Vooralsnog is van paulianeus handelen niet gebleken.

26-02-2020
4

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Verw ezen w ordt naar het voorgaande.

12-06-2019
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Opstarten administratie- en rechtmatigheidsonderzoek aan de hand van de
beschikbare gegevens, contact met diverse betrokkenen.

12-06-2019
1

Bestuderen ontvangen stukken, contact met diverse betrokkenen.

30-08-2019
2

Onderzoek.

26-05-2020
5

Bestuderen stukken, nagaan verw ikkelingen voorafgaand aan het
faillissement.

26-08-2020
6

Bestuderen door het bestuur ter beschikking gestelde stukken.

27-12-2020
7

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Salaris curator: p.m.
UW V: nog onbekend
€ 10.286,24
Toelichting
Het UW V heeft in de vierde verslagperiode haar boedelvordering ingediend.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

12-06-2019
1

26-02-2020
4

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
Nog niet bekend.
€ 2.228,00

12-06-2019
1

26-02-2020
4

Toelichting
Voornoemde vordering betreft de aanslag loonheffingen over de maand april
2019.

Toelichting
De curator heeft in onderzoek of mogelijk nog een teruggave van de fiscus
aan de boedel dient te w orden betaald.

27-12-2020
7

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Nog niet bekend.
€ 4.558,01

12-06-2019
1

26-02-2020
4

Toelichting
In de vierde verslagperiode heeft het UW V haar preferente vorderingen ter
verificatie bij de curator ingediend (€ 3.840,05 en € 747,96).

8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
Toelichting
De curator verw acht dat diverse partijen w aarmee de Stichting samenw erkte
een verifieerbare concurrente vordering zullen hebben.
2

12-06-2019
1

29-11-2019
3

Toelichting
Een vordering van € 9,69 is bij de curator ter verificatie ingediend.

Toelichting
In de vierde verslagperiode is ook de (tw eede) vordering van € 254.340,64 ter
verificatie bij de curator ingediend. Dit betreft een verstrekte lening (met
aantekening van achterstelling).

26-02-2020
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
Toelichting
Nog nader te bepalen.
€ 250.350,33

12-06-2019
1

26-02-2020
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog onbekend.

12-06-2019
1

Opheffing w egens gebrek aan baten.

26-02-2020
4

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Onderzoek mogelijke vorderingen.

12-06-2019
1

Contact fiscus.

29-11-2019
3

Beoordelen vorderingen.

26-02-2020
4

Correspondentie UW V.

26-05-2020
5

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 de haar bekende crediteuren en
debiteuren aanschrijven, haar administratie- en rechtmatigheidsonderzoek
voortzetten. Vooralsnog w ordt de rechter-commissaris in dit kader
vertrouw elijk geïnformeerd.

12-06-2019
1

Afronding administratie- en rechtmatigheidsonderzoek en eventuele acties die
daaruit voortvloeien.

29-11-2019
3

Afronding debiteurenincasso en administratie- en rechtmatigheidsonderzoek.

26-02-2020

4
Verw ezen w ordt naar het voorgaande.

26-05-2020
5

In de zevende verslagperiode zal de curator – al dan niet in overleg met het
bestuur van gefailleerde – bezien of incasso van de buitenlandse debiteuren
nog opportuun is. Dit geldt ook voor het te gelde maken van de MacBook.
Daarnaast zal de curator haar oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek
afronden en haar bevindingen voorleggen aan het bestuur.

26-08-2020
6

Veiling MacBook, nagaan mogelijke teruggave fiscus, afronding
rechtmatigheidskw estie.

27-12-2020
7

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

12-06-2019
1

10.3 Indiening volgend verslag
27-3-2021

27-12-2020
7

10.4 Werkzaamheden overig
Contact diverse betrokkenen, verslaglegging, administratieonderzoek,
correspondentie rechter-commissaris.

12-06-2019
1

Contact diverse betrokkenen, verslaglegging en nader onderzoek.

30-08-2019
2

Verslaglegging.

29-11-2019
3

Correspondentie rechter-commissaris en verslaglegging.

26-02-2020
4

Verslaglegging.

26-05-2020
5

Contact betrokkenen en verslaglegging.

26-08-2020
6

Contact betrokkenen en verslaglegging.

27-12-2020
7

Bijlagen
Bijlagen

