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Algemene gegevens
Naam onderneming
Events Holland B.V.

14-05-2020
1

Gegevens onderneming
Het kantoor van Events Holland B.V. w as gevestigd aan De Oude Veiling 89 A
te Zw aag. Daarnaast huurde Events Holland B.V. een w inkelruimte aan het
Oostereiland te Hoorn (Schuijteskade 1 te (1621 AM) Hoorn).

14-05-2020
1

Events Holland B.V. is opgericht op 30-12-2015

Activiteiten onderneming
Volgens de gegevens uit de Kamer van Koophandel:
- dienstverlening voor uitvoerende kunst
- informatieverstrekking op het gebied van toerisme en reserveringsbureaus
- uitleenbureaus
- evenementenorganisatiebureaus; ter beschikking stellen van arbeidskrachten

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2017

€ 754.558,00

€ -33.069,00

€ 177.119,00

2018

€ 938.037,00

€ -48.156,00

€ 118.588,00

2019

€ 838.194,00

€ -52.665,00

€ 141.251,00

14-05-2020
1

Toelichting financiële gegevens
De cijfers betreffende de boekjaren 2017 en 2018 zijn afgeleid uit de
Jaarrekening 2018. De cijfers 2019 komen voort uit de de concept cijfers die de
curator van de bestuurder heeft ontvangen.

14-05-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
10

14-05-2020
1

Toelichting
Op 10 april 2020 is het faillissement uitgesproken. Op dat moment w aren er 10
w erknemers in dienst.

Boedelsaldo
€ 1.708,90

14-05-2020
1

Toelichting
De curator heeft voor een bedrag ad € 1.791,65 kasgeld in ontvangst
genomen. Van dit bedrag is reeds € 1.708,90 op de boedelrekening gestort.
De storting van het restant ad € 82,75 heeft nog niet kunnen plaatsvinden
(deels omdat een beschadigd biljet van € 50 w erd gew eigerd en deels
muntgeld (€ 32,75) omdat de automaat bij de bank ten tijde van het storten
defect raakte).
€ 2.366,47

11-11-2020
3

Verslagperiode
van
10-4-2020

14-05-2020
1

t/m
14-5-2020
van
15-5-2020

12-08-2020
2

t/m
12-8-2020
van
13-8-2020
t/m
11-11-2020

Bestede uren

11-11-2020
3

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

69 uur 42 min

2

40 uur 24 min

3

10 uur 36 min

totaal

120 uur 42 min

Toelichting bestede uren
De w erkzaamheden van de curator en faillissementsmedew erker(s) hebben
vooral gezien op:
- inventarisatie;
- communicatie bestuurder;
- communicatie personeel;
- communicatie met schuldeisers;
- communicatie opdrachtgevers;
- onderhandelingen diverse partijen in verband met mogelijke verkoop activa;

14-05-2020
1

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator zich bezig gehouden met de
afw ikkeling van positie van de boedel ten opzichte van Hoorn City Tours B.V.,
hierna (HCT). De curator heeft daartoe overleg gevoerd met de andere
aandeelhouder / bestuurder van HCT, met de Rabobank (pandrecht vordering
op HCT), taxateur van de busjes van HCT en de rechter-commissaris. Het ziet
er naar uit dat één en ander op korte termijn kan w orden afgew ikkeld.

11-11-2020
3

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Events Holland B.V. is op 30 december 2015 opgericht. De bestuurder en enig
aandeelhouder is R. van Loon Holding B.V. Enig aandeelhouder en bestuurder
van R. van Loon Holding B.V. is sinds 2015 de heer Rob Petrus Jozef van Loon.

14-05-2020
1

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

14-05-2020
1

1.3 Verzekeringen
Nog in onderzoek.

14-05-2020
1

De curator heeft de bekende verzekeringen beëindigd.

12-08-2020
2

1.4 Huur

1.4 Huur
Events Holland huurde een kantoorruimte aan het adres Oude Veiling 89 A te
Zw aag, zulks voor een bedrag ad € 1.254,78 incl. BTW en incl. gas/w ater/licht
per maand.

14-05-2020
1

Events Holland B.V. huurde van de Gemeente Hoorn een w inkelruimte
(Toeristisch Informatiepunt), inclusief een parkeerplaats, aan de Schuijteskade
1 te (1621 AM) Hoorn zulks voor een bedrag ad € 475,00 excl. BTW per maand.
De huurovereenkomsten zijn door de curator op 17 april 2020 schriftelijk
opgezegd, zodat deze ingevolge de Faillissementsw et eindigen per 17 juli
2020.
De curator heeft de activa van failliet verkocht en geleverd aan Globus Tours
GmbH te Zw itserland. Globus heeft de kantoorruimte aan de Oude Veiling te
Zw aag conform afspraak tijdig leeg en bezemschoon aan de verhuurder
opgeleverd. De curator heeft via Globus een PV van oplevering ontvangen.

12-08-2020
2

Ten aanzien van het gehuurde aan het Oostereiland heeft Globus met de
Gemeente Hoorn nadere afspraken gemaakt over de oplevering. De
huurovereenkomst met failliet is geëindigd de verhuurder heeft aan de curator
bevestigd dat gemeente rechtstreeks met Globus afspraken zal maken en dat
de boedel verder niet meer aansprakelijk zal zijn voor het leeg en
bezemschoon opleveren van het gehuurde.

1.5 Oorzaak faillissement
Op 9 april 2020 is de eigen aangifte faillietverklaring ingediend. Het bestuur
van Events Holland heeft het volgende als oorzaak van het faillissement
opgegeven.
Events Holland organiseert Events en een belangrijk onderdeel van haar
activiteiten ziet op de zogenaamde 'w itte vloot' die aanmeert in o.a. Hoorn. Het
betreft hier veelal cruises die geboekt w orden door Amerikanen, Canadezen en
Australiërs. De activiteiten vinden vooral in de zomermaanden, meer in het
bijzonder in de 'tulpen- en w indmolen' tijd. plaats. De crisis als gevolg van
Corona ontstond juist op het moment dat het seizoen voor Events Holland had
moeten beginnen. Het gevolg w as dat alle boekingen voor zow el de events als
de 'W itte vloot' t/m augustus zijn geannuleerd. De liquiditeit is daarmee
volledig w eg komen te vallen en Events Holland had geen buffer om dit op te
vangen: in de w intermaanden is er geen omzet en teert Events Holland in op
haar vermogen. Zij moet het qua omzet hebben van de zomermaanden.
De toegezegde overheidssteun bood volgens de bestuurder geen oplossing
vanw ege de terugbetalingstermijn bij een borgstellingsregeling. Daarnaast is
de NOW -regeling voor Events Holland
niet voldoende om de lopende personeelskosten, rente en aflossing van
leningen en overige vaste lasten te betalen. Het bestuur heeft daarop
besloten eigen aangifte van het faillissement te doen.
De curator zal onderzoek verrichten naar de oorzaak van het faillissement,
maar kan reeds in dit stadium melden dat de door het bestuur opgegeven
oorzaak voor het faillissement niet als onlogisch voorkomt.

14-05-2020
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
10

14-05-2020
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
10

14-05-2020
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

14-4-2020

10

totaal

10

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Op 14 april 2020 zijn de arbeidsovereenkomsten van het personeel opgezegd
met inachtneming van de kortst mogelijke w ettelijke opzegtermijn, één en
ander conform het bepaalde in art. 40 Fw .

14-05-2020
1

In beginsel zijn er geen w erkzaamheden meer; alle data is overgedragen aan
het UW V. Vanw ege het Corona-virus heeft een fysieke collectieve intake door
het UW V niet kunnen plaatsvinden. Het UW V dient haar vordering nog aan te
melden in het faillissement.
Een w erknemer heeft een vordering ingediend voor aanspraak op betaling van
overuren 2018 en een bonus, nu deze niet door het UW V vergoed zouden
w orden.
Inmiddels heeft het UW V de vordering in het faillissement aangemeld:
- boedelvordering € 32.847,71;
- preferente vordering € 17.326,09.
De curator heeft in beginsel geen w erkzaamheden meer te verrichten.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

11-11-2020
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Toelichting onroerende zaken
Er is geen sprake van onroerende zaken.

14-05-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
De curator heeft geen w erkzaamheden te verrichten.

14-05-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Inventaris

€ 5.000,00

€ 0,00

totaal

€ 5.000,00

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De curator heeft enige kantoorinventaris aangetroffen, alsmede een
bescheiden w inkelinventaris.

14-05-2020
1

De curator heeft met toestemming van de rechter-commissaris de activa
bestaande uit de inventaris, voorraad en de goodw ill onderhands verkocht aan
Globus Tours GmbH (hierna: "Globus') voor een bedrag ad € 25.000,00. De
koopsom is op de boedelrekening bijgeschreven. De Rabobank heeft een
pandrecht op de inventaris en op de voorraad. De curator heeft een
boedelbijdrage van 15% afgesproken. De curator dient ten aanzien van de
inventaris het voorrecht van de fiscus uit te oefenen. De opbrengst van de
voorraad na aftrek van de boedelbijdrage (€ 4.250,00) is overgemaakt naar de
Rabobank als pandhouder.

12-08-2020
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De curator zal het bodemvoorrecht van de fiscus uitoefenen.

14-05-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De curator heeft met diverse partijen onderhandelingen gevoerd over de
verkoop van de activa van Events Holland. De bedrijfsmiddelen maken ook
onderdeel uit van de gesprekken.

14-05-2020
1

De curator heeft in de afgelopen periode de onderhandelingen met Globus
afgerond en dit heeft geresulteerd in een activa-overeenkomst. De koopsom is
op de boedelrekening voldaan en de curator heeft de betreffende zaken aan
de Globus geleverd. In beginsel heeft de curator geen w erkzaamheden meer
te verrichten.

12-08-2020
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Voorraad w inkel

€ 5.000,00

€ 750,00

totaal

€ 5.000,00

€ 750,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De curator heeft een voorraad toeristische artikelen aangetroffen in de w inkel
aan de Schuijteskade 1 te Hoorn. Een aantal crediteuren heeft zich inmiddels
gemeld met een beroep op een eigendomsvoorbehoud en een aantal
aanspraken is door de curator erkend.

14-05-2020
1

De curator heeft de aan de boedel toekomende voorraad aan Globus verkocht
en geleverd. De opbrengst is op de boedelrekening bijgeschreven. De
opbrengst van de voorraad na aftrek van de boedelbijdrage (€ 4.250,00) is
overgemaakt naar de Rabobank als pandhouder. Globus heeft de crediteuren
die een terecht beroep op een eigendomsvoorbehoud hebben gemaakt, de
gelegenheid gegeven om de aan hen toekomende zaken op te halen. De
betreffende crediteuren hebben de zaken inmiddels opgehaald.

12-08-2020
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
De curator heeft de voorraad geïnventariseerd. De curator heeft overleg
gevoerd met de schuldeisers die aanspraak maken op een
eigendomsvoorbehoud.

14-05-2020
1

De curator heeft in de afgelopen periode de onderhandelingen met Globus
afgerond en dit heeft geresulteerd in een activa-overeenkomst. De koopsom is
op de boedelrekening voldaan en de curator heeft de betreffende zaken aan
de Globus geleverd. Het beroep op eigendomsvoorbehoud is (via Globus)
afgew ikkeld. In beginsel heeft de curator geen w erkzaamheden meer te
verrichten.

12-08-2020
2

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 15.000,00

€ 0,00

Aandelen Hoorn City Tours B.V.
Goodw ill (o.a. diverse domeinnamen)
Vordering op Hoorn City Tours
Kasgeld
Auto youngtimer BMW
totaal

€ 1.708,90
€ 800,00

€ 120,00

€ 17.508,90

€ 120,00

Toelichting andere activa
Events Holland is eigenaar van een BMW 318i (een 'youngtimer') uit 2003. De
bestuurder heeft te kennen gegeven dat hij deze van de boedel w enst over te
nemen.
Events Holland is voor 50% eigenaar van de aandelen in Hoorn City Tours B.V.

14-05-2020
1

('HCT'). HCT verzorgt het vervoer van personen, veelal toeristen, in de
binnenstad van Hoorn met behulp van elektrische voertuigen.
Events Holland heeft 42 domeinnamen geregistreerd bij SIDN.
Uit de administratie van Events Holland blijkt een vordering op Hoorn City
Tours B.V. van € 51.447.
De curator heeft voor een bedrag ad € 1.791,65 kasgeld in ontvangst
genomen. Van dit bedrag is reeds € 1.708,90 op de boedelrekening gestort.
De storting van het restant ad € 82,75 heeft nog niet kunnen plaatsvinden
(deels omdat een beschadigd biljet van € 50 w erd gew eigerd en deels
muntgeld (€ 32,75) omdat de automaat bij de bank ten tijde van het storten
defect raakte).
De curator heeft met toestemming van de rechter-commissaris de goodw ill (als
onderdeel van de activa-overeenkomst met Globus) onderhands verkocht voor
een bedrag ad € 15.000,00. De koopsom is op de boedelrekening
bijgeschreven.

12-08-2020
2

De curator heeft met toestemming van de rechter-commissaris een
'youngtimer' BMW aan de heer Van Loon verkocht voor een bedrag ad €
800,00. Deze auto valt onder het pandrecht van de Rabobank. De opbrengst is
na aftrek van de boedelbijdrage van 15% aan de Rabobank betaald.
De curator heeft in de afgelopen verslagperiode overleg gevoerd met o.a. de
andere aandeelhouder van HCT. Verkoop van de aandelen HCT lijkt op dit
moment lastig, nu de belangrijkste bezittingen van HCT bestaan uit de
elektrische pendelbusjes die personen door de stad moeten vervoeren. Begin
juli 2020 heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) laten w eten dat
de betreffende busjes (in meerdere gemeenten in Nederland) jarenlang illegaal
op de w eg hebben gereden en dat dit door de ILT en de politie jarenlang is
gedoogd, maar dat er per direct een einde aan de gedoogsituatie is gekomen.
Dit betekent dat er door de ILT en de politie gehandhaafd zal w orden.
De curator heeft de afgelopen verslagperiode overeenstemming bereikt met
de andere aandeelhouder / bestuurder van HCT (RSH). De Rabobank
(pandhouder) en de rechter-commissaris hebben ook reeds ingestemd.
Kort gezegd houdt de afspraak met RSH in:
- RSH betaalt een bedrag ad € 9.870,00 op de vordering van EH op HCT,
zulks tegen finale kw ijting;
- RSH neemt de aandelen van EH in HCT over voor € 1, kosten koper. De
aandelen w orden verkocht en overgedragen in de staat w aarin zij zich ten
tijde van de overdracht bevinden, zonder dat de boedel (EH en/of curator
q.q. en pro se) tot enige garantie en/of vrijw aring is gehouden. EH w ordt
ontslagen als bestuurder van HCT, aan EH w ordt decharge verleend etc. Voor
zover van toepassing: EH w ordt ontslagen uit alle meeverbondenheden.
Het bedrag ad € 9.870 valt onder het pandrecht van de Rabobank. De
Rabobank voldoet de kosten van de taxatie van de busjes ad € 907,50 en de
Rabobank voldoet een boedelbijdrage van € 2.250,00. Aan de bank komt dan
toe: € 9.870 -/- 907,50 -/- € 2.250 = € 6.712,50.
De curator verw acht dat één en ander op korte termijn kan w orden
afgew ikkeld. De curator is al benaderd door de notaris in verband met de
levering van de aandelen.

11-11-2020
3

3.9 Werkzaamheden andere activa
De curator zal in de komende verslagperiode trachten de verschillende activa
te gelde te maken.

14-05-2020
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De curator zal in de komende verslagperiode de mogelijkheden van de verkoop
van de aandelen HCT verder onderzoeken.

12-08-2020
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In de komende verslagperiode zullen de aandelen HCT w orden geleverd.
Daarna zijn er in beginsel geen w erkzaamheden meer te verrichten.

11-11-2020
3

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Debiteuren Events Holland B.V.

€ 8.467,09

€ 0,00

totaal

€ 8.467,09

€ 0,00

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
De openstaande facturen zien veelal op aanbetaling voor inmiddels
geannuleerde boekingen / events.

14-05-2020
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De curator zal onderzoeken in hoeverre de facturen zijn te incasseren.

14-05-2020
1

De curator heeft zijn onderzoek gestaakt. De curator is van oordeel dat de
betreffende facturen niet incasseerbaar zijn. Deze facturen (aan buitenlandse
partijen) zien op aanbetalingen van boekingen / events die niet hebben
plaatsgehad.

11-11-2020
3

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
De Rabobank zou volgens opgave van de bestuurder ruim € 30.000 te
vorderen hebben van Events Holland (rekening-courant krediet samen met R.

14-05-2020
1

van Loon Holding B.V., als hoofdelijk medeschuldenaar). De Rabobank heeft tot
op heden haar vordering nog niet in het faillissement aangemeld.

5.2 Leasecontracten
Nog in onderzoek. Voor zover bekend: niet van toepassing.

14-05-2020
1

Er is niet gebleken van leaseovereenkomsten.

12-08-2020
2

5.3 Beschrijving zekerheden
De Rabobank heeft een pandrecht op inventaris en voorraad. Daarnaast heeft
de bestuurder een borgstelling ad € 10.000 afgegeven.

14-05-2020
1

Naast de in het eerste verslag reeds genoemde pandrechten, heeft de
Rabobank ook een pandrecht op de debiteuren van Events Holland. Het
pandrecht ziet ook op de vordering van Events Holland op HCT van ruim €
52.000,00. Zoals in het eerste verslag reeds is gemeld, lijkt HCT vooralsnog
geen verhaal te bieden voor de vordering. Deze situatie is niet beter
gew orden, nu de elektrische pendelbusjes niet meer de w eg op mogen.

12-08-2020
2

De curator verw ijst naar hetgeen er in dit verslag onder "overige activa" is
gemeld.

11-11-2020
3

In het kader van de afw ikkeling aandelen HCT betaalt RSH een bedrag ad €
9.870,00 op de vordering van EH op HCT, zulks tegen finale kw ijting. Het
bedrag ad € 9.870 valt onder het pandrecht van de Rabobank. De Rabobank
voldoet de kosten van de taxatie van de busjes ad € 907,50 en de Rabobank
voldoet een boedelbijdrage van € 2.250,00. Aan de bank komt dan toe: €
9.870 -/- 907,50 -/- € 2.250 = € 6.712,50.

5.4 Separatistenpositie
De bank is als pandhouder separatist. Ten aanzien van de bodemzaken zal de
curator het voorrecht van de fiscus uitoefenen.

14-05-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Diverse crediteuren hebben een beroep gedaan op het eigendomsvoorbehoud.
Een aantal aanspraken heeft de curator inmiddels erkend. De curator zal één
en ander in de komende verslagperiode afw ikkelen.

14-05-2020
1

De curator heeft alle bekende aanspraken op eigendomsvoorbehoud (via
Globus als koper van de activa) afgew ikkeld.

12-08-2020
2

5.6 Retentierechten
Voor bekend: niet van toepassing.

5.7 Reclamerechten

14-05-2020
1

5.7 Reclamerechten
Voor bekend: niet van toepassing.

14-05-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Nog niet aan de orde.
€ 2.250,00

14-05-2020
1

11-11-2020
3

Toelichting
De curator verw ijst naar onderdeel 5.3. van dit verslag.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De curator zal in de komende verslagperiode overleg voeren met de Rabobank.

14-05-2020
1

De Rabobank heeft (voor zover vereist) ingestemd met de onderhandse
verkoop van de activa aan Globus.

12-08-2020
2

De curator heeft in de afgelopen periode overleg gevoerd met de Rabobank
over de afw ikkeling van de vordering betreffende HCT. Na de levering van de
aandelen HCT en de ontvangst van het bedrag ad € 9.870, zal de curaor het
aan de Rabobank toekomende bedrag laten dorbetalen.

11-11-2020
3

In beginsel heeft de curator daarna geen w erkzaamheden meer te
verrichten.

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet aan de orde. De activiteiten van Events Holland liggen op dit moment stil.

14-05-2020
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6.2 Financiële verslaglegging
n.v.t.

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

14-05-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
n.v.t.

14-05-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
N.v.t.

14-05-2020
1

6.5 Verantwoording
n.v.t.

14-05-2020
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
n.v.t.

14-05-2020
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
n.v.t.

14-05-2020
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
n.v.t.

14-05-2020
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Nog in onderzoek.

14-05-2020
1

Aan de administratieverplichting lijkt te zijn voldaan.

12-08-2020
2

7.2 Depot jaarrekeningen

7.2 Depot jaarrekeningen
Events Holland heeft de volgende jaarstukken tijdig gedeponeerd:
- 2016 op 18 september 2017
- 2017 op 15 augustus 2018
- 2018 op 2 oktober 2019

14-05-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

14-05-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Nog in onderzoek.

14-05-2020
1

Niet van toepassing, het betreft een zogenaamde Flex-bv.

12-08-2020
2

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De curator zal de (standaard) rechtmatigheidsonderzoeken onderzoeken
verrichten.
Nee

14-05-2020
1

11-11-2020
3

Toelichting
De curator heeft geen aanleiding om aan te nemen dat er sprake zou zijn van
onbehoorlijk bestuur.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
De curator zal de (standaard) rechtmatigheidsonderzoeken onderzoeken
verrichten.
Nee
Toelichting
Van paulianeus handelen is vooralsnog niets gebleken.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

14-05-2020
1

12-08-2020
2

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator zal de (standaard) rechtmatigheidsonderzoeken onderzoeken
verrichten.

14-05-2020
1

De curator zal de resterende (standaard) rechtmatigheidsonderzoeken
verrichten.

12-08-2020
2

De curator heeft in beginsel geen w erkzaamheden meer te verrichten

11-11-2020
3

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator zal de (standaard) rechtmatigheidsonderzoeken onderzoeken
verrichten.

14-05-2020
1

De curator zal de resterende (standaard) rechtmatigheidsonderzoeken
verrichten.

12-08-2020
2

De curator heeft in beginsel geen w erkzaamheden meer te verrichten.

11-11-2020
3

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 3.304,94

14-05-2020
1

Toelichting
MAATSCHAP DUIZENDSCHOON & A.P.T. VLAAR € 878,35 (+ p.m.), betreft huur
Oude Veiling 89 A te Zw aag na faillissementsdatum..
Gemeente Hoorn € 2.426,59, betreft huur Schuijteskade 1 te Hoorn.
€ 38.314,93
Toelichting
MAATSCHAP DUIZENDSCHOON & A.P.T. VLAAR € 878,35 en € 1.254,78 (+ p.m.),
betreft huur Oude Veiling 89 A te Zw aag na faillissementsdatum.
Gemeente Hoorn € 2.426,59, betreft huur Schuijteskade 1 te Hoorn.
FDR & Associés € 907,50, betreft taxatie w erkzaamheden.
UW V € 32.847,71.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

12-08-2020
2

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 3.736,00

14-05-2020
1

Toelichting
Loonheffing januari 2020.
€ 13.430,00

12-08-2020
2

Toelichting
Loonheffing januari, februari en maart 2020.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Het UW V heeft nog geen vordering in het faillissement aangemeld.
€ 17.326,09

14-05-2020
1

12-08-2020
2

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 5.674,95

14-05-2020
1

Toelichting
Het betreft een vordering van een w erknemer inzake overuren 2018 en een
bonus 2019.
€ 6.699,48

12-08-2020
2

Toelichting
Het betreft een vordering van een w erknemer inzake overuren 2018 en een
bonus 2019.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
41

14-05-2020
1

54

12-08-2020
2

55

11-11-2020
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 209.141,25

14-05-2020
1

€ 279.994,01

12-08-2020
2

€ 280.844,01

11-11-2020
3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

14-05-2020
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Gebruikelijke w erkzaamheden.

14-05-2020
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
De curator is op dit moment niet bekend met enige lopende procedure.

14-05-2020
1

9.2 Aard procedures
n.v.t.

14-05-2020
1

9.3 Stand procedures
n.v.t.

14-05-2020
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Geen w erkzaamheden te verrichten.

14-05-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator zal in de komende verslagperiode pogen de activa te gelde te
maken. Daarnaast zal de curator de aangekondigde onderzoeken verrichten.

14-05-2020
1

De curator zal in de komende verslagperiode verder onderzoeken in hoeverre
de resterende activa te gelde gemaakt kunnen w orden. Daarnaast zal de
curator de resterende (standaard) rechtmatigheidsonderzoeken verrichten.

12-08-2020
2

De curator is eigenlijk alleen nog in afw achting van de levering van de
aandelen HCT en de daarmee samenhangende afw ikkeling van de vordering
op HCT. Daarna zal de curator het aan de Rabobank toekomende bedrag
doorbetalen.

11-11-2020
3

Naar verw achting kan daarna het faillissement voor afw ikkeling w orden
voorgedragen.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

14-05-2020
1

Nog niet bekend.

12-08-2020
2

10.3 Indiening volgend verslag
11-2-2021

11-11-2020
3

10.4 Werkzaamheden overig
De curator verw ijst naar hetgeen staat vermeld onder "plan van aanpak".

12-08-2020
2

De curator verw ijst naar hetgeen staat vermeld onder "plan van aanpak".

11-11-2020
3

Bijlagen
Bijlagen

