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Algemene gegevens
Naam onderneming
Doelen Verkuijl Group B.V.
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Gegevens onderneming
Adres: Kruisw eg 471, 1437 CL Rozenburg
Kamer van Koophandel registratienummer: 59866845
Boedelrekening: NLKASA0222721715
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Activiteiten onderneming
Het register van de Kamer van Koophandel meldt onder andere vervoer per
taxi en ongeregeld personenvervoer over de w eg.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2017

€ 97.821,00

€ 691,00

€ 389.200,00

2018

€ 122.740,00

€ 16.108,00

€ 411.620,00

2019

€ 146.073,00

€ 15.501,00

€ 647.865,00

Toelichting financiële gegevens

04-09-2020
1

Toelichting financiële gegevens
De jaarrekeningen van de drie jaren voor het faillissement w erden
aangeleverd.
De jaarrekening van 2019 betreft nog het concept.
Gefailleerde w as in de drie jaren voor het faillissement w instgevend. Door de
Coronapandemie is gefailleerde vanaf medio maart 2020 verliesgevend
gew orden door acute vraaguitval zonder perspectief op verbetering.
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Gemiddeld aantal personeelsleden
29

04-09-2020
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Toelichting
In het jaar van het faillissement w aren 29 personen in loondienst bij
gefailleerde

Boedelsaldo
€ 83.420,52

04-09-2020
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€ 83.420,52

23-12-2020
2

Verslagperiode
van
11-8-2020

04-09-2020
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t/m
4-9-2020
van
5-9-2020

23-12-2020
2

t/m
23-12-2020

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

56 uur 48 min

2

32 uur 18 min

totaal

89 uur 6 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
De curator heeft diverse besprekingen gehad en telefonisch overleg gevoerd
met het bestuur van gefailleerde.
De curator heeft de bedrijfsruimte in Rozenburg (NH) bezocht. Daarnaast is de
administratie van gefailleerde opgevraagd bij het bestuur en w erd overleg
gevoerd met de interne boekhouder van gefailleerde.
De auditfiles van de administratie w erden opgevraagd voor nader onderzoek.
De arbeidsovereenkomsten met het personeel w erden ex art. 40 FW beëindigd
met toestemming van de rechter-commissaris.
Het personeel is aangemeld bij het UW V voor de loongarantieregeling.
Het UW V heeft de intake van het personeel voor hun aanspraken op de
loongarantieregeling digitaal afgehandeld.
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1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Belico B.V. is
bestuurder en enig aandeelhouder van gefailleerde. Het bestuur van Belico
B.V. w ordt gevormd door de heer E.A.G. van W ijk, de heer A.E.J. van W ijk en
mevrouw A.A.C.E. van W ijk.
Gefailleerde w erd opgericht op 30 januari 2014 te gemeente Amsterdam.
Gefailleerde is beherend vennoot van Doelen Verkuijl Groep C.V. De verhouding
w ordt nog nader onderzocht. De bankrekening van Doelen Verkuijl Groep C.V.
w erd geblokkeerd als gevolg van het faillissement van de beherend vennoot
door Rabobank. Het is voor de curator nog onbekend w ie er toegang had tot
de bankrekening van Doelen Verkuijl Groep C.V. De bank is daarom
zekerheidshalve verzocht de blokkade in stand te houden om het actief veilig
te stellen nu gefailleerde de beherend vennoot is.
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1.2 Lopende procedures
Het bestuur heeft geen lopende procedures gemeld.
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1.3 Verzekeringen
Er is een W A-verzekering ter dekking van de schades veroorzaakt door de
taxi’s.
Overige verzekeringen zullen w orden geïnventariseerd en opgezegd door de
curator als ze overbodig zijn, dan w el eindigen w egens het niet betalen van de
premies.

1.4 Huur
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1.4 Huur
Gefailleerde huurde bedrijfsruimte te Rozenburg (NH) aan het adres (1437 CL)
Kruisw eg 471. De bedrijfsruimte bestaat uit een w erkplaats, garage en
kantoorruimte.
De huurovereenkomst w erd overgenomen in het kader van de gerealiseerde
doorstart. Alle verplichtingen die volgen uit de huurovereenkomst zijn
overgedragen. De curator verw acht geen vordering ex art. 39 FW .
De huurovereenkomst w erd zekerheidshalve opgezegd ex art. 39 FW . op 4
september 2020 en zal derhalve uiterlijk eindigen op 4 december 2020.
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1.5 Oorzaak faillissement
Het faillissement betreft een eigen aangifte van faillissement.
De omzet is na maart 2020 gedecimeerd door de diverse Corona-maatregelen
die tot substantiële vraaguitval hebben geleid. De NOW regeling heeft
w elisw aar een belangrijk deel van de loonkosten opgevangen, maar de
resterende omzet w as onvoldoende om het restant van de lonen en alle
overige (vaste) kosten van te kunnen voldoen. De belangrijkste andere kosten
zijn de leasekosten van de voertuigen/taxi’s. Vanaf maart 2020 w as daarvoor
op de dag van het faillissement al een achterstand ontstaan van circa €
70.000,-. Er zijn verder betalingsachterstanden voor Loonbelasting en
Omzetbelasting en aan de diverse handelscrediteuren. Omdat er geen reëel
uitzicht is op verbetering van de omzet - en dus verder oplopen van de
schulden buiten de lonen zeer aannemelijk is - w erd besloten tot de eigen
aangifte van faillissement.
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Nader onderzoek naar de oorzaak van het faillissement w erd de afgelopen
verslagperiode aangehouden.
Het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement w ordt de komende
onderzoeksperiode w eer voortgezet.

23-12-2020
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
29

04-09-2020
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Toelichting
Er w aren 29 personen in loondienst in het jaar van het faillissement.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
30

04-09-2020
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Toelichting
Er w aren 30 personen in loondienst in het jaar voor het faillissement.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

12-8-2020

29

De curator heeft de aangetroffen arbeidsovereenkomsten
opgezegd ex art. 40 FW .

totaal

29

2.4 Werkzaamheden personeel
De w erkzaamheden bestaan uit inventarisatie van de arbeidsovereenkomsten,
het opzeggen van de arbeidsovereenkomsten ex art.40 FW , het informeren
van de w erknemers en communicatie met de medew erkers van het UW V om
het personeel (digitaal) aanspraak te kunnen laten maken op de
loongarantieregeling.
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Er zijn geen onroerende zaken aangetroffen.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Inventaris

€ 5.000,00

Taxi (GD-922-L)

€ 5.000,00

totaal

Boedelbijdrage

€ 10.000,00

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Er w erd een bedrijfsinventaris aangetroffen die voornamelijk bestaat een
kantoorinrichting en een w asplaats voor voertuigen.
Er w as één taxi onbezw aard eigendom van gefailleerde. Het betreft een
Mercedes-Benz E220d met kenteken GD-922-L.
De bedrijfsmiddelen w erden verkocht aan Doelen Coach Service B.V. in het
kader van de doorstart.
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De vordering van de pandhouder w erd voldaan door de mede en/of hoofdelijke
aansprakelijke entiteiten uit de groep van gefailleerde. De pandhouder heeft
het aflossen van de financiering bevestigd en dat zij afstand doet van haar
pandrecht op de inventaris. Het bodemvoorrecht van de Belastingdienst is
derhalve niet (meer) aan de orde.
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De curator heeft met het bestuur gesproken en de situatie geanalyseerd.
Er is onderhandeld en overeenstemming bereikt over verkoop van de
bedrijfsinventaris aan Doelen Coach Service B.V. Er w erd een
verkoopovereenkomst opgesteld en door koper en verkoper ondertekend.

04-09-2020
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Goodw ill

€ 10.000,00

Overw aarde

€ 15.000,00

totaal

€ 25.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
De goodw ill w erd verkocht aan Doelen Coach Service B.V. in het kader van de
doorstart. Doelen Coach Service heeft € 15.000,- betaald voor de overw aarde
op de overgenomen leaseovereenkomsten.

3.9 Werkzaamheden andere activa

04-09-2020
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
De curator heeft met het bestuur gesproken en de situatie geanalyseerd.
Er is onderhandeld en overeenstemming bereikt over verkoop van de goodw ill
aan Doelen Coach Service B.V. Er w erd een verkoopovereenkomst opgesteld
en door koper en verkoper ondertekend.
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

vordering factuur

€ 20.262,31

vordering RC

€ 54.897,00

totaal

€ 75.159,31

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Er is een openstaande factuur ad € 20.262,31 aangetroffen op een entiteit
uit de groep van gefailleerde. De vordering betreft de commanditaire
vennootschap Doelen Verkuijl Group C.V. De factuur zal w orden
geïncasseerd.
Uit de administratie volgt ook een vordering in rekening-courant op de Doelen
Verkuijl Group C.V. van € 54.897,-. Gefailleerde is beherende vennoot van
Doelen Verkuijl Group C.V.
Doelen Verkuijl Group C.V. biedt na de betaling van de voormelde factuur nog
beperkt verhaal voor de openstaande vordering in rekening-courant. De
curator verw acht dat een bedrag van € 10.396,- kan w orden geïnd van het
rekening-courantsaldo.

23-12-2020
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4.2 Werkzaamheden debiteuren
De debiteuren zijn in onderzoek.

04-09-2020
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De openstaande vorderingen zijn geïnventariseerd en zullen w orden
geïncasseerd conform de voormelde toelichting bij 1.1.

23-12-2020
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)
De vordering van Rabobank w erd voldaan door de mede en/of hoofdelijke
aansprakelijke entiteiten uit de groep van gefailleerde. Rabobank heeft het
aflossen van de financiering bevestigd en het afzonderlijk creditsaldo op de
bankrekening van gefailleerde ad € 68.420,- inmiddels afgedragen aan de
boedel.
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5.2 Leasecontracten
Er w erden 14 lopende leaseovereenkomsten aangetroffen voor taxi’s bij
Mercedes-Benz Financial Services B.V. Het betreft voor alle overeenkomsten
financial lease, een financiering met maandelijkse aflossing onder
voorbehouden eigendom van de taxi’s. Doelen Coach Service B.V. heeft in het
kader van de doorstart alle rechten en verplichtingen uit deze overeenkomsten
overgenomen. De curator is een vergoeding voor de overname van de
overeenkomsten overeengekomen van € 15.000,-. Deze vergoeding is
gebaseerd op het actuele saldo van de overw aarde van de 14 taxi’s en w ordt
in termijnen voldaan. De overw aarde w ordt negatief beïnvloed door de restBPM op acht taxi voertuigen. Door de overdracht van de leaseovereenkomsten
en de overige afspraken met Doelen Coach Service B.V. verw acht de curator
geen vordering van Mercedes-Benz Financial Services B.V. voor
betalingsachterstanden. Daarnaast tracht de curator bezw aar te maken tegen
de door hem verw achtte naheffingsaanslagen voor de BPM-belasting op grond
van de doorschuifregeling voor de BPM naar Doelen Coach Service B.V.
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5.3 Beschrijving zekerheden
De vordering van de pandhouder w erd voldaan door de mede en/of hoofdelijke
aansprakelijke entiteiten uit de groep van gefailleerde. De pandhouder heeft
het aflossen van de financiering bevestigd en dat zij afstand doet van haar
pandrecht op de inventaris.
De financial leaseovereenkomsten betreffen een financiering met maandelijkse
aflossing onder voorbehouden eigendom van de taxi’s.
Alle rechten en verplichtingen uit deze overeenkomsten w erden overgenomen
door de doorstarter, Doelen Coach Services B.V.
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5.4 Separatistenpositie
De pandhouder heeft het aflossen van de financiering bevestigd en dat zij
afstand doet van haar pandrecht op de inventaris.
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
De financial leaseovereenkomsten betreffen een financiering met maandelijkse
aflossing onder voorbehouden eigendom van de taxi’s.
Alle rechten en verplichtingen uit deze overeenkomsten w erden overgenomen
door de doorstarter, Doelen Coach Services B.V.
De curator is een vergoeding voor de overname van de overeenkomsten
overeengekomen van € 15.000,-. Deze vergoeding is gebaseerd op het actuele
saldo van de overw aarde van de 14 taxi’s .

5.6 Retentierechten
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5.6 Retentierechten
Er is geen aanspraak gemaakt op het recht van retentie.
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5.7 Reclamerechten
Er is geen aanspraak gedaan op het recht van reclame.
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5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Er w erden geen boedelbijdragen overeengekomen.
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5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De curator heeft met het bestuur gesproken en de situatie geanalyseerd.
Er is gecorrespondeerd met Rabobank en Mercedes-Benz Financial Services
B.V.
De rechten en plichten uit de overeenkomsten met Mercedes-Benz Financial
Services B.V. w erden overgedragen.

04-09-2020
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
6.2 Financiële verslaglegging
De onderneming w erd met toestemming van de rechter-commissaris
voortgezet tot en met 17 augustus 2020.
De onderneming w erd voortgezet met het oog op het voortzetten van de
dienstverlening om de w aarde van de onderneming te behouden voor de
doorstart. Het saldo van de baten en lasten van het voortzetten van de
onderneming is bij benadering zeer w aarschijnlijk nihil. De komende
verslagperiode zullen de exacte inkomsten en gemaakt kosten w orden
geïnventariseerd.
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Het opmaken van de staat van inkomsten en gemaakte kosten w erd
aangehouden en zal de komende verslagperiode w orden opgesteld.

23-12-2020
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
De onderneming w erd alleen voortgezet met het oog op het voortzetten van
de dienstverlening om de w aarde van de onderneming te behouden voor de
doorstart.
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Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De inventaris, de goodw ill en een taxi w erden verkocht aan Doelen Coach
Service B.V.
Doelen Coach Service B.V. heeft verder alle rechten en plichten uit de financial
leaseovereenkomsten met Mercedes-Benz Financial Services B.V.
overgenomen. De taxi’s zijn zo in gebruik overgenomen. Doelen Coach Service
B.V. heeft op deze w ijze vrijw el de gehele onderneming van gefailleerde
overgenomen en voortgezet. Er zijn geen personeelsleden overgenomen.
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6.5 Verantwoording
Doelen Coach Service B.V. heeft als enige partij tijdig een reële bieding gedaan
op de activa van gefailleerde.
De inventaris w erd verkocht tegen de boekw aarde. De w asplaats w as voorts
niet te verkopen aan een partij buiten de groep van gefailleerde omdat de
w asplaats zich feitelijk bevindt in een onroerende van een entiteit uit de groep
w aar gefailleerde toe behoort.
Overname van de rechten en plichten uit financial leaseovereenkomsten leidt
er toe dat er geen vorderingen bij de boedel w orden ingediend voor een
restschuld op de financiering. Door het aanw enden van de doorschuifregeling
verw acht de curator dat de naheffing voor de rest-BPM zal vervallen.
De taxi w erd verkocht voor de veilingw aarde zoals die volgt uit de ANW B
koerslijst.

04-09-2020
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6.6 Opbrengst
€ 35.000,00

04-09-2020
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Toelichting
Inventaris € 5.000
Goodw ill € 10.000
Taxi (GD-922-L) € 5.000
Overw aarde taxi’s lease € 15.000
€ 35.000,--

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

04-09-2020
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6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
De curator heeft met het bestuur gesproken en de situatie geanalyseerd.
Er is onderhandeld en overeenstemming bereikt over verkoop van de diverse
activa van gefailleerde aan Doelen Coach Service B.V. Er w erd een
verkoopovereenkomst opgesteld en door koper en verkoper ondertekend. Er
w erd een addendum opgesteld voor de overname van de
leaseovereenkomsten door de curator en formeel ingestemd bij Mercedes-Benz
Financial Services B.V. met de overname van de leaseovereenkomsten.
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft de administratie opgevraagd bij de bestuurder van
gefailleerde en bij de boekhouder van gefailleerde.
De audit files w erden gedow nload uit de online administratie. Er w ordt de
komende verslagperiode een draaitabel voor nader onderzoek gemaakt.
De komende verslagperiode zal het onderzoek naar de kw aliteit van de
administratie w orden voortgezet.

04-09-2020
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Er w erd met de auditfiles een draaitabel gemaakt. Deze rapportage zal nader
w orden onderzocht.
De komende verslagperiode zal het onderzoek naar de kw aliteit van de
administratie w orden voortgezet.

23-12-2020
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7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening van 2016 w erd tijdig gedeponeerd op 9 juli 2017.
De jaarrekening van 2017 w erd tijdig gedeponeerd op 7 juli 2018.
De jaarrekening van 2018 w erd tijdig gedeponeerd op 1 juli 2019.
De jaarrekening over het jaar 2019 is in concept gereed en dient uiterlijk op 31
december 2020 te w orden gedeponeerd.
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
De vrijstelling ex artikel 2:396 lid 7 Burgerlijk W etboek is van toepassing.
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
De stortingsverplichting is in onderzoek.

04-09-2020
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De komende verslagperiode zal er aan de hand van de aangeleverde
administratie nader onderzoek w orden gedaan naar de kw aliteit van het
bestuur en de oorzaak van het faillissement. Het bestuur krijgt zo nodig de
gelegenheid om de oorzaak van het faillissement toe te lichten en nader te
onderbouw en.

Toelichting
De komende verslagperiode zal het onderzoek naar de kw aliteit van het
bestuur w orden voortgezet.

7.6 Paulianeus handelen

04-09-2020
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7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

04-09-2020
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Toelichting
De komende verslagperiode zal de nog aan te leveren boekhouding w orden
onderzocht op paulianeuze rechtshandelingen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De aangeleverde administratie w ordt nader onderzocht, mede vanuit het
perspectief van de kw aliteit van het bestuur en de aangevoerde oorzaak van
het faillissement.

04-09-2020
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator heeft met het bestuur gesproken en de situatie geanalyseerd.
De administratie w erd opgevraagd. De administratie zal nader w orden
onderzocht en op kw aliteit w orden beoordeeld.

04-09-2020
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Er w erd met de auditfiles een draaitabel gemaakt. Deze rapportage zal de
komende verslagperiode nader w orden onderzocht.

23-12-2020
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00

04-09-2020
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Toelichting
Er zijn tot op heden geen boedelvorderingen ingediend.
De curator verw acht een boedelvordering van het UW V voor de door het UW V
betaalde lonen over de opzegtermijn.
De curator verw acht geen boedelvordering voor de huur over de opzegtermijn
nu de huurovereenkomst feitelijk is overgenomen bij de doorstart met rechten
en plichten.

Toelichting
Er zijn tot op heden geen boedelvorderingen ingediend.
De curator verw acht ongew ijzigd een boedelvordering van het UW V voor de
door het UW V betaalde lonen over de opzegtermijn.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

23-12-2020
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8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 119.804,00

04-09-2020
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Toelichting
Er zijn preferente vorderingen van de fiscus ingediend voor een totaalbedrag
van
€ 119.804,-.
€ 158.852,00

23-12-2020
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Toelichting
Er zijn preferente vorderingen van de fiscus ingediend voor een totaalbedrag
van € 158.852,-.

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

04-09-2020
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Toelichting
Er zijn tot op heden geen preferente vorderingen ingediend door het UW V.
De curator verw acht een preferente vordering van het UW V voor de door het
UW V betaalde lonen over de periode voor het faillissement.

Toelichting
Er w erd tot op heden geen preferente vordering ingediend door het UW V.
De curator verw acht een preferente vordering van het UW V voor de door het
UW V betaalde lonen over de periode voor het faillissement.
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8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

04-09-2020
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Toelichting
Er hebben zich bij de curator (nog) geen andere preferente crediteuren
gemeld.
Mogelijk melden zich de komende verslagperiode voormalig personeelsleden
met onbetaalde loonvorderingen die niet vallen onder de loongarantieregeling.

Toelichting
Er heeft zich een voormalige w erknemer gemeld met een mogelijke
loonvordering. Het bedrag van de vordering is nog onbekend en niet
ingediend.

23-12-2020
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8.5 Aantal concurrente crediteuren
0

04-09-2020
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Toelichting
Er hebben zich tot op heden geen concurrente crediteuren gemeld.
4
Toelichting
Er zijn vier concurrente vorderingen ingediend.

23-12-2020
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren
Toelichting
Het totaalbedrag aan concurrente crediteuren bedraagt nihil.
€ 42.708,28

04-09-2020
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Toelichting
Er w erden concurrente vorderingen ingediend voor het totaalbedrag van €
42.708,28

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
De verw achte w ijze van afw ikkeling is nog onbekend.

04-09-2020
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
De in de administratie aangetroffen crediteuren w orden aangeschreven met
het verzoek hun vorderingen in te dienen voor zover de desbetreffende
crediteur dat niet al op eigen initiatief heeft gedaan.
Vorderingen die w orden ingediend bij de curator zullen w orden verw erkt en ter
inventarisatie w orden geplaatst op de reguliere rangorde lijsten.
De vordering van het UW V w ordt voorlopig afgew acht.
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De ingediende vorderingen w erden verw erkt en de bekende crediteuren
w erden aangeschreven met het verzoek de vordering in te dienen.
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
Er zijn de afgelopen verslagperiode geen (nieuw e) procedures door de curator
gestart.

9.4 Werkzaamheden procedures
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De komende verslagperiode zullen de volgende w erkzaamheden w orden
verricht:
- nader onderzoek van de oorzaak van het faillissement;
- onderzoeken van de administratie van gefailleerde;
- nader onderzoeken van de kw aliteit van het bestuur;
- verw erken van ingediende vorderingen door crediteuren;
- onderzoek naar de verhouding tussen gefailleerde en Doelen Verkuijl Groep
C.V.

04-09-2020
1

De komende verslagperiode zullen de volgende w erkzaamheden w orden
verricht:
- nader onderzoek van de oorzaak van het faillissement;
- onderzoek van de administratie van gefailleerde;
- nader onderzoeken van de kw aliteit van het bestuur;
- verw erken van ingediende vorderingen door crediteuren;
- Doelen Verkuijl Groep C.V. zal w orden ontbonden en er zal w orden verdeeld
en vereffend.
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
De termijn van afw ikkeling is nog onbekend.
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10.3 Indiening volgend verslag
23-3-2021
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10.4 Werkzaamheden overig
De curator heeft met het bestuur gesproken en de situatie geanalyseerd.
Aan de hand van de eerste bevindingen is gehandeld en w erd het voormelde
plan van aanpak opgesteld.

Bijlagen
Bijlagen
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