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Gegevens onderneming
The Bootcamp Club B.V. (hierna te noemen: "TBCC"), dossiernummer Kamer
van Koophandel 50447009, statutair gevestigd te Amsterdam en
kantoorhoudende aan het IJsbaanpad 9 te (1076 CV) Amsterdam.

20-05-2020
1

Activiteiten onderneming
TBCC verrichtte activiteiten op het gebied van (personal) training, w aaronder
begrepen het optreden als fitness- en sportinstructeur. Meer in het bijzonder
organiseerde TBCC bootcamps en andere groepstrainingen in de buitenlucht
en richtte zich daarbij zow el op particuliere als op zakelijke klanten.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2020

€ 374.519,60

€ -25.940,98

€ 913.621,64

2019

€ 1.790.162,78

€ -248.793,89

€ 869.643,65

2017

€ 2.433.399,50

€ -134.012,68

€ 568.019,38

Toelichting financiële gegevens

20-05-2020
1

Toelichting financiële gegevens
De financiële gegevens zijn met de hulp van een door de curator ingeschakelde
derde veiliggesteld uit de administratie van TBCC.

20-05-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
8

20-05-2020
1

Toelichting
Bij TBCC w aren ten tijde van de faillietverklaring 8 w erknemers in loondienst.

Boedelsaldo
€ 49.908,10

20-05-2020
1

Toelichting
Een gedeelte van het boedelsaldo bestaat uit ten behoeve van Purplefield
Investments B.V. als pandhouder geïnde verkoopopbrengst ten aanzien van
aan van Purplefield Investments B.V. verpande zaken. Dit gedeelte zal, na
aftrek van een boedelbijdrage, w orden afgedragen aan Purplefield
Investments B.V.
€ 42.152,85

20-08-2020
2

Toelichting
Het gedeelte van het boedelsaldo dat bestond uit ten behoeve van Purplefield
Investments B.V. als pandhouder geïnde verkoopopbrengst ten aan zien van
aan Purplefield Investments B.V. verpande zaken is, na aftrek van een
boedelbijdrage, afgedragen aan Purplefield Investments B.V.
Een gedeelte van het overgemaakte banksaldo zag op betalingen op
vorderingen van aan Purplefield Investments B.V. verpande debiteuren. Aan
deze debiteuren w as reeds vóór deze betalingen door Purplefield Investments
B.V. mededeling gedaan van de verpanding, zodat dit gedeelte aan Purplefield
Investments B.V. als pandhouder toekw am. Dit gedeelte is daarom afgedragen
aan Purplefield Investments B.V. afgedragen.
€ 42.250,47

20-11-2020
3

Toelichting
Door de Rabobank is er een bedrag van € 97,62 overgemaakt naar de
boedelrekening.
€ 11.383,33

22-02-2021
4

Toelichting
Het boedelsaldo is afgenomen door een tussentijdse voldoening van het
salaris van de curator.
€ 11.068,73
Toelichting
Het boedelsaldo is afgenomen door gemaakte kosten verrichte
w erkzaamheden door Limits Consulting B.V. in verband met de veiliggestelde
administratie.

Verslagperiode

21-05-2021
5

Verslagperiode
van
21-4-2020

20-05-2020
1

t/m
19-5-2020
van
20-5-2020

20-08-2020
2

t/m
19-8-2020
van
20-8-2020

20-11-2020
3

t/m
19-11-2020
van
20-11-2020

22-02-2021
4

t/m
21-2-2021
van
22-2-2021

21-05-2021
5

t/m
21-5-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

96 uur 18 min

2

33 uur 48 min

3

11 uur 0 min

4

1 uur 18 min

5

6 uur 30 min

totaal

148 uur 54 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Dit openbaar verslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. De curator
baseert zich op aangetroffen en op door derden ter beschikking gestelde
informatie en staat er niet voor in dat deze informatie juist en/of volledig is.
Omdat mogelijk niet alle informatie beschikbaar is en/of er onjuiste informatie
aangeleverd kan zijn, is dit verslag uitsluitend informatief en kunnen er geen
rechten aan w orden ontleend.

20-05-2020
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De openbare verslagen in dit faillissement, zoals bedoeld in artikel 73a
Faillissementsw et, w orden gepubliceerd op w w w .rechtspraak.nl (uitspraken en
registers; centraal insolventieregister) en op de w ebsite van het kantoor van
de curator (cms.law > online services > faillissementen).
Bij de uitvoering van zijn w erkzaamheden maakt de curator gebruik van de
juridische adviesdiensten van CMS Derks Star Busmann N.V.

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Bij akte van 13 juli 2010 is TBCC opgericht. W olfsen Holding B.V. is enig
bestuurder van TBCC. De heer H.J. W olfsen is op zijn beurt enig bestuurder
van W olfsen Holding B.V.

20-05-2020
1

De vennootschappen Fiji Romé Holding B.V., Purplefield Investments B.V.,
W olfsen Holding B.V. en Stichting Administratiekantoor The Bootcamp Club
hielden gezamenlijk de aandelen in het vermogen van TBCC.

1.2 Lopende procedures
De curator is niet bekend met lopende procedures.

20-05-2020
1

1.3 Verzekeringen
Ten gunste van TBCC w aren de gebruikelijke verzekeringen afgesloten. W aar
nodig heeft de curator deze opgezegd.

1.4 Huur

20-05-2020
1

1.4 Huur
TBCC had op datum faillissement tw ee lopende huurovereenkomsten.

20-05-2020
1

In Amsterdam huurde TBCC een bedrijfsruimte aan het adres IJsbaanpad 9-11
en in Groningen een kantoorruimte op de begane grond aan het adres
W estkade 3. Daarnaast maakte TBCC gebruik van een pand in Utrecht dat
door de (holdingvennootschap van) de bestuurder w erd gehuurd.
De curator heeft, na daartoe de machtiging van de rechter-commissaris te
hebben ontvangen, de huurovereenkomsten met inachtneming van de
gebruikelijke opzegtermijn van 3 maanden opgezegd.
Voorafgaand aan faillissement is door de Rabobank voor het gehuurde in
Amsterdam een bankgarantie afgegeven ter hoogte van drie maanden huur en
servicekosten en voor het gehuurde in Groningen is een w aarborgsom gestort
ter grootte van drie maanden huur. De curator probeert in overleg met de
verhuurders te bezien in hoeverre aanspraak kan w orden gemaakt op vrijgave
van de verstrekte bankgarantie en/of restitutie van de (gedeeltelijke)
w aarborgsom.

1.5 Oorzaak faillissement
Het faillissement is uitgesproken op eigen aangifte van TBCC.
Volgens de bestuurder hebben de volgende zaken geleid tot het faillissement:
- De vaste lasten (personeel en huur) w aren te hoog en de omzet bleef achter,
w aardoor er de laatste jaren structureel verlies w erd geleden.
- Einde 2019/begin 2020 heeft een reorganisatie plaatsgevonden die veel
kosten met zich meebracht.
- De COVID-19 maatregelen zijn de directe aanleiding gew eest voor het
faillissement, nu het door die maatregelen niet mogelijk w as om activiteiten te
exploiteren en daardoor liquiditeitskrapte ontstond.
De curator doet zelf nog onderzoek naar de oorzaken van het faillissement.
Hangende dit onderzoek zullen geen mededelingen over de inhoud en
voortgang daarvan w orden gedaan.

20-05-2020
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
8

20-05-2020
1

Toelichting
Bij TBCC w aren ten tijde van de faillietverklaring 8 medew erkers in loondienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
10

20-05-2020
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

23-4-2020

8

Ontslag schriftelijk aangezegd.

totaal

8

2.4 Werkzaamheden personeel
Aangezien zich in de boedel geen middelen bevonden w aaruit de
salarisverplichtingen konden w orden voldaan, is het voltallige personeel van
TBCC door de curator ontslag aangezegd. De rechter-commissaris heeft de
curator hiervoor haar machtiging verleend.

20-05-2020
1

In verband met de COVID-19 maatregelen heeft de gebruikelijke collectieve
intakebijeenkomst tussen de w erknemers, de curator en het UW V niet kunnen
plaatsvinden. Op 24 april 2020 heeft de curator een collectieve
(video)conference call met de w erknemers gehouden w aarin de w erknemers
nader zijn geïnformeerd met betrekking tot het faillissement en de aanvraag
voor de loongarantieregeling bij het UW V. De w erknemers hebben vervolgens
de gelegenheid gekregen om hun vorderingen op TBCC (digitaal) aan het UW V
kenbaar te maken.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
TBCC had op datum faillissement geen onroerende zaken in eigendom.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

20-05-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
De curator heeft onderzocht of er onroerende zaken op naam van TBCC
geregistreerd staan en of deze met beperkte rechten zijn bezw aard. Dit bleek
niet het geval.

20-05-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 7.500,00

€ 562,50

€ 10.000,00

€ 225,00

€ 5.000,00

€ 375,00

€ 22.500,00

€ 1.162,50

Voertuigen
Bedrijfsinventaris
Merkrechten en domeinnaam
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
De curator heeft bij TBCC een gebruikelijke bedrijfsinventaris van beperkte
omvang aangetroffen. Onder deze bedrijfsinventaris bevond zich zow el een
kantoorinventaris als diversen sportmaterialen. Daarnaast heeft de curator
verschillende voertuigen aangetroffen, te w eten een auto, drie scooters en
tw ee tuktuk's. Tot slot trof de curator meerdere merkrechten en een
domeinnaam aan.

20-05-2020
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Een gedeelte van de tot de inventaris behorende zaken kw alificeert als
bodemzaak. De curator heeft de opbrengst ex art. 57 lid 3 Fw ten behoeve van
de fiscus opgeëist bij de pandhouder (Purplefield Investments B.V.).

20-05-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De curator heeft onderzoek verricht naar de bedrijfsmiddelen en naar de
mogelijkheden van een (onderhandse) verkoop daarvan.
Daartoe heeft de curator een biedingsprocedure opgestart w aarbij
verschillende partijen zijn uitgenodigd om een geheimhoudingsverklaring te
ondertekenen. Vier partijen hebben de geheimhoudingsverklaring
ondertekend, w aarna de curator hen een informatiememorandum met
betrekking tot de activabestanddelen van TBCC heeft toegestuurd.
De hoogste bieding kw am van City Bootcamp in het kader van een door haar
beoogde doorstart. De verkoopopbrengst van de inventaris, de merkrechten
en de domeinnaam bedraagt EUR 15.000. Daarnaast heeft City Bootcamp EUR
15.000 betaalt voor de goodw ill, w aarover in hoofdstuk 6 van dit verslag meer
te lezen is.
De pandhouder (Purplefield Investments B.V.) heeft aangegeven de voertuigen
zelf over te w illen nemen. De verkoopopbrengst daarvan bedraagt EUR 7.500.

3.6 Voorraden / onderhanden werk

20-05-2020
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Niet van toepassing

€ 0,00

€ 0,00

totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Gezien de aard van de activiteiten van TBCC w as er geen voorraad aanw ezig.

20-05-2020
1

Per faillissementsdatum had TBCC nog circa 4.000 abonnee's. De meeste
abonnementen w aren vooruitbetaald voor periodes variërend van enkele
maanden tot tw ee jaar. De activiteiten van TBCC zijn door de curator stilgelegd
en de abonnee's zijn uitgenodigd hun vordering ter verificatie in te dienen.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
De curator heeft onderzoek gedaan naar het onderhanden w erk.

20-05-2020
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Goodw ill

€ 15.000,00

€ 0,00

totaal

€ 15.000,00

€ 0,00

Toelichting andere activa
De goodw ill van TBCC bestaat onder andere uit de klantenportefeuille, de
w ebsite, de social media kanalen en de telefoon- en faxnummers.

20-05-2020
1

Er zijn geen pandrechten gevestigd op de goodw ill, zodat de volledige
opbrengst daarvan aan de boedel toekomt.

3.9 Werkzaamheden andere activa
De curator heeft onderzoek gedaan naar de omvang van de goodw ill en hoe
deze ten behoeve van de boedel te gelde konden w orden gemaakt.
De goodw ill is als gevolg van de in 3.5 omschreven verkoop in het kader van
een doorstart aan City Bootcamp verkocht.

20-05-2020
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Openstaande debiteuren per
faillissementsdatum

€ 18.790,22

totaal

€ 18.790,22

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Uit de administratie blijkt dat de omvang van de debiteuren per
faillissementsdatum EUR 18.790,22 bedraagt. De debiteuren zijn naar
w aarschijnlijkheid verpand aan Purplefield Investments B.V. De curator w acht
op aanvullende stukken van Purplefield Investments B.V. die haar positie als
pandhouder bevestigen.

20-05-2020
1

De pandhouder heeft aangegeven de debiteurenincasso voor haar rekening te
w illen nemen zodra bevestigd is dat zij inderdaad een pandrecht heeft op de
debiteuren.
De curator heeft vastgesteld dat Purplefield Investments B.V. inderdaad een
tw eede pandrecht heeft ontvangen op de debiteuren. Rabobank had een
eerste pandrecht, w elk pandrecht is komen te vervallen nu haar vorderingen
volledig zijn voldaan. De opbrengst van de verpande debiteuren komt derhalve
toe aan Purplefield Investments B.V. Purplefield Investments B.V. heeft zelf de
debiteurenincasso voor haar rekening genomen.

20-08-2020
2

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De curator heeft de administratie van TBCC onderzocht om de
debiteurenpositie van TBCC vast te stellen.

20-05-2020
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,00
Toelichting vordering van bank(en)
De gefailleerde bankierde bij de Rabobank. Per datum faillissement vertoonde
de bankrekening een positief saldo van circa EUR 20.000. De curator heeft de
Rabobank verzocht het saldo over te boeken naar de boedelrekening, w aarna
de Rabobank het saldo heeft overgeboekt.
De Rabobank heeft aangegeven geen vorderingen te hebben jegens TBCC.
Blijkens de administratie van de gefailleerde heeft Purplefield Investments B.V.
per datum faillissement een vordering van EUR 416.562,50 jegens TBCC uit
hoofde van een kredietrelatie.

20-05-2020
1

5.2 Leasecontracten
TBCC is met tw ee leasemaatschappijen een leaseovereenkomst
overeengekomen ten aanzien van tw ee leaseauto's. De curator heeft de
leaseovereenkomsten zo snel mogelijk na datum faillissement opgezegd,
w aarna de auto's bij de leasemaatschappijen zijn ingeleverd.

20-05-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
De Rabobank informeerde de curator dat zij van TBCC pandrechten heeft
ontvangen op de bedrijfsuitrusting (inclusief voertuigen), de voorraden en
vorderingen van TBCC. De Rabobank heeft echter bij de curator aangegeven
geen vordering te hebben jegens TBCC, zodat de pandrechten zijn komen te
vervallen.

20-05-2020
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Purplefield Investments B.V. informeerde de curator dat zij ter securering van
haar vordering uit hoofde van de kredietrelatie met TBCC pandrechten heeft
ontvangen op de bedrijfsuitrusting (inclusief voertuigen), de voorraden, de
vorderingen, de merkrechten en domeinnaam van TBCC.
De curator heeft onderzoek gedaan naar de zekerheidsrechten en heeft
vastgesteld dat ten gunste van Purplefield Investments B.V. rechtsgeldige
pandrechten zijn gevestigd op de bedrijfsuitrusting, de voorraden, de
merkrechten en domeinnaam van TBCC. De curator w acht nog op aanvullende
stukken die bevestigen dat Purplefield Investments B.V. een rechtsgeldig
pandrecht heeft op de vorderingen van TBCC.

5.4 Separatistenpositie
Purplefield Investments B.V. heeft geen gebruik gemaakt van haar
separatistenpositie. Met Purplefield Investments B.V. zijn de gebruikelijke
afspraken gemaakt over de tegeldemaking van haar zekerheden.

20-05-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet van toepassing.

20-05-2020
1

5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.

20-05-2020
1

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

5.8 Boedelbijdragen

20-05-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
€ 1.162,50

20-05-2020
1

Toelichting
De curator heeft bij de pandhouder een boedelbijdrage bedongen voor de
verkoop van de aan de pandhouder verpande zaken.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De curator heeft het positieve banksaldo van circa EUR 20.000 op de
boedelrekening geïncasseerd.

20-05-2020
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De curator heeft de mogelijkheden voor het voortzetten van de onderneming
van TBCC onderzocht. De activiteiten van TBCC w aren voor datum faillissement
reeds zo goed als gestaakt als gevolg van de COVID-19 maatregelen. Het w as
daarom niet mogelijk om de activiteiten van TBCC voort te zetten.

20-05-2020
1

De w erknemers van TBCC hebben na datum faillissement nog enkele online
bootcamps verzorgd.

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

20-05-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
De curator heeft de mogelijkheden voor het voortzetten van de activiteiten
onderzocht.

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

20-05-2020
1

6.4 Beschrijving
De curator heeft na inventarisatie van de activa van TBCC een
biedingsprocedure opgestart w aarbij verschillende partijen zijn uitgenodigd om
een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen. Vier partijen hebben de
geheimhoudingsverklaring ondertekend, w aarna de curator hen een
informatiememorandum met betrekking tot de activabestanddelen van TBCC
heeft toegestuurd.

20-05-2020
1

De curator heeft de bieding van City Bootcamp het meest geschikt geacht, nu
zij de hoogste bieding had en voornemens w as om zow el aan personeelsleden
als aan zelfstandige trainers respectievelijk een arbeidsovereenkomst of een
overeenkomst van opdracht aan te bieden.
Na toestemming te hebben ontvangen van de rechter-commissaris en met
instemming van Purplefield Investments B.V. als pandhouder zijn de
bedrijfsinventaris, de merknamen, de domeinnaam en de goodw ill verkocht en
op 11 mei 2020 overgedragen aan City Bootcamp.

6.5 Verantwoording
De curator heeft getracht de activiteiten van TBCC geheel of gedeeltelijk over
te dragen voor een zo hoog mogelijke opbrengst. Uiteindelijk bleek een
transactie met City Bootcamp de beste oplossing. De curator acht de bieding
die City Bootcamp heeft gedaan, mede gelet op de overige biedingen, de
hoogst realiseerbare.

20-05-2020
1

De curator heeft zich er bovendien van vergew ist dat City Bootcamp een
voldoende doordacht plan heeft om de onderneming ondanks de COVID-19
maatregelen voort te zetten.
Ten slotte heeft de curator het van belang geacht dat City Bootcamp
voornemens w as om zoveel mogelijk w erkgelegenheid voor zow el w erknemers
als voor zelfstandige trainers te behouden.

6.6 Opbrengst
€ 30.000,00

20-05-2020
1

Toelichting
Bedrijfsinventaris:
EUR 10.000
Merknamen en domeinnaam: EUR 5.000
Goodw ill:
EUR 15.000

6.7 Boedelbijdrage
€ 1.162,50
Toelichting
De curator heeft bij de pandhouder een boedelbijdrage bedongen voor de
verkoop van de aan de pandhouder verpande zaken.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

20-05-2020
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
De curator heeft de mogelijkheden voor een gehele of gedeeltelijke doorstart
onderzocht van de activiteiten van TBCC en de activiteiten verkocht aan City
Bootcamp.

20-05-2020
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator zal hier de komende verslagperiode(n) onderzoek naar doen.

20-05-2020
1

7.2 Depot jaarrekeningen
2018: gedeponeerd 5 augustus 2019.
2017: gedeponeerd op 17 augustus 2018.
2016: gedeponeerd op 23 oktober 2017.

20-05-2020
1

De voornoemde jaarrekeningen zijn derhalve tijdig gedeponeerd.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
TBCC voldoet aan de in de w et gestelde grens om gebruik te kunnen maken
van de vrijstelling van de verplichting tot het laten verrichten van een
accountantscontrole (ingevolge artikel 2:396 lid 1 e.v. BW )

20-05-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Dit punt heeft de curator nog in onderzoek.

20-05-2020
1

De curator heeft vastgesteld dat aan de stortingsplicht is voldaan.

20-08-2020
2

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Dit punt heeft de curator nog in onderzoek. Hangende het onderzoek zullen
door de curator hieromtrent geen mededelingen w orden gedaan.

20-05-2020
1

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek
Toelichting
Dit punt heeft de curator nog in onderzoek. Hangende het onderzoek zullen
door de curator hieromtrent geen mededelingen w orden gedaan.

20-05-2020
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid
-

20-05-2020
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator heeft het administratief onderzoek opgestart.

20-05-2020
1

De curator heeft het onderzoek naar rechtmatigheid/onbehoorlijk bestuur/actio
pauliana afgelopen verslagperiode voortgezet.

20-11-2020
3

De curator heeft in het kader van het onderzoek naar
rechtmatigheid/onbehoorlijk bestuur/actio pauliana in de afgelopen
verslagperiode vragen gesteld aan diverse betrokkenen. De curator zal deze
w erkzaamheden de komende verslagperiode voortzetten.

22-02-2021
4

De curator heeft in het kader van het onderzoek naar
rechtmatigheid/onbehoorlijk bestuur/actio pauliana in de afgelopen
verslagperiode de schriftelijke interview s met de diverse betrokkenen
voortgezet. De curator zal de interview s naar verw achting de komende
verslagperiode afronden.

21-05-2021
5

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Er zijn nog geen boedelvorderingen ingediend. De curator heeft de
(vermoedelijke) boedelcrediteuren aangeschreven en verw acht dat zij op korte
termijn vorderingen zullen indienen.
€ 55.925,72

20-05-2020
1

20-08-2020
2

Toelichting
Er is door het UW V een boedelvordering ingediend. Tevens heeft de
verhuurder van het pand aan het IJsbaanpad te Amsterdam een vordering
ingediend.
€ 60.433,95
Toelichting
Er zijn boedelvorderingen ingediend door het UW V, door de verhuurder van
het pand aan het IJsbaanpad te Amsterdam en door de bestuurder.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

22-02-2021
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8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 16.991,00

20-05-2020
1

Toelichting
Er is door de fiscus een vordering ingediend inzake Loonheffing. De curator
verw acht dat de fiscus op korte termijn aanvullende vorderingen in zal dienen.
€ 92.195,00

20-08-2020
2

Toelichting
Er zijn door de fiscus aanvullende vorderingen ingediend inzake Loonheffing.
€ 101.098,00

20-11-2020
3

Toelichting
Er zijn door de fiscus aanvullende vorderingen ingediend inzake Loonheffing
2019 en 2020, Omzetbelasting 2020 en Motorrijtuigenbelasting 2020.
€ 110.793,00

22-02-2021
4

Toelichting
Er zijn door de fiscus aanvullende vorderingen ingediend inzake Loonheffing
2019 en 2020, Omzetbelasting 2020 en Motorrijtuigenbelasting 2020.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Het UW V heeft nog geen vordering ingediend. De curator verw acht dat het
UW V op korte termijn haar vordering(en) zal indienen.
€ 70.064,20

20-05-2020
1

20-08-2020
2

Toelichting
Het UW V heeft de loonvordering ingediend.
€ 82.107,64
Toelichting
Het UW V heeft een gew ijzigde loonvordering ingediend.

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

22-02-2021
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8.5 Aantal concurrente crediteuren
169

20-05-2020
1

226

20-08-2020
2

230

20-11-2020
3

234

22-02-2021
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 163.952,30

20-05-2020
1

€ 198.903,77

20-08-2020
2

€ 209.436,71

20-11-2020
3

€ 283.530,70

22-02-2021
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Over de w ijze van afw ikkeling van het faillissement en de vooruitzichten voor
crediteuren kunnen nog geen uitspraken w orden gedaan.

20-05-2020
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Alle bekende crediteuren zijn uitgenodigd om hun vordering ter verificatie in te
dienen en daarbij aan te geven of zij zich op enig bijzonder recht w ensen te
beroepen.

20-05-2020
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Voor zover bekend bij de curator zijn er geen civiele procedures aanhangig
w aarbij de gefailleerde partij is.

20-05-2020
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

20-05-2020
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

20-05-2020
1

9.4 Werkzaamheden procedures
De curator is nagegaan of er lopende procedures zijn w aarbij de gefailleerde
partij is.

20-05-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- administratief afw ikkelen van de doorstart door City Bootcamp.
- onderzoeken oorzaken faillissement.
- onderzoek rechtmatigheid/onbehoorlijk bestuur/actio pauliana.
- gebruikelijke verdere faillissementsw erkzaamheden.

20-05-2020
1

- onderzoeken oorzaken faillissement.
- onderzoek rechtmatigheid/onbehoorlijk bestuur/actio pauliana.
- gebruikelijke verdere faillissementsw erkzaamheden.

20-08-2020
2

- onderzoek oorzaken faillissement voortzetten.
- onderzoek rechtmatigheid/onbehoorlijk bestuur/actio pauliana voortzetten.
- gebruikelijke verdere faillissementsw erkzaamheden.

20-11-2020
3

- onderzoek oorzaken faillissement voortzetten.
- onderzoek rechtmatigheid/onbehoorlijk bestuur/actio pauliana voortzetten.
- gebruikelijke verdere faillissementsw erkzaamheden.

22-02-2021
4

- interview s met betrokkenen afronden.
- onderzoek oorzaken faillissement voortzetten.
- onderzoek rechtmatigheid/onbehoorlijk bestuur/actio pauliana voortzetten.
- gebruikelijke verdere faillissementsw erkzaamheden.

21-05-2021
5

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Op dit moment is het nog onduidelijk op w elke termijn het faillissement kan
w orden afgew ikkeld.

20-05-2020
1

10.3 Indiening volgend verslag
20-8-2021

21-05-2021
5

10.4 Werkzaamheden overig
Niet van toepassing.

Bijlagen
Bijlagen

20-05-2020
1

