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Algemene gegevens
Naam onderneming
Quelderduijn Beheer B.V. tevens handelend onder de naam Q Sportscafe

02-07-2021
1

Gegevens onderneming
Quelderduijn Beheer B.V., statutair gevestigd te Den Helder. Vestigingsadres:
1785 LV Den Helder aan het adres Schootenw eg nr. 2. Ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel onder nummer 63435306.

02-07-2021
1

Activiteiten onderneming
Volgens de inschrijving bij de Kamer van Koophandel: het beheren en
uitoefenen van een sport-, evenementen en gezondheidscentrum, tevens
uitoefening bar/kantine.
Feitelijk w as Quelderduijn Beheer B.V. de vennootschap die het overgrote deel
van de bedrijfsruimte c.q. sporthal aan het adres Schootenw eg nr. 2 te Den
Helder huurde, w aarna dit deels w erd onderverhuurd. Het fitnesscentrum w erd
onderverhuurd aan Fitnesscentre Body-Fit.
De sporthal w erd (onder)verhuurd aan verschillende sportverenigingen en
w erd daarna ook incidenteel verhuurd in verband met evenementen. Onder
andere w erd de sporthal hierbij verhuurd aan de zustervennootschap
Quelderduijn Events B.V.
Verder w erd een beperkt deel van het gehuurde onderverhuurd aan een
sport- en massagepraktijk.
Het sportcafé w erd door Quelderduijn Beheer B.V. zelf uitgebaat.

02-07-2021
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2018

€ 117.754,00

€ -3.819,00

€ 61.861,00

2019

€ 137.531,00

€ -12.230,00

€ 61.386,00

2020

€ 94.304,01

€ -14.162,41

€ 88.428,55

2021

€ 2.825,28

€ 3.403,03

€ 79.887,31

Toelichting financiële gegevens
De financiële gegevens zoals hiervoor w eergegeven, vloeien voort uit de
jaarrekeningen 2018 en 2019, alsmede de kolommenbalansen over de jaren
2020 en 2021 (eerste kw artaal).

02-07-2021
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
0
Toelichting
In de loop van 2020 is het gekomen tot een beëindiging van de
arbeidsovereenkomst met het enige personeelslid.

Boedelsaldo

02-07-2021
1

Boedelsaldo
€ 0,00

02-07-2021
1

€ 2.536,18

15-10-2021
2

Toelichting
Het saldo van € 2.536,18 vloeit voort uit het saldo op de bankrekeningen ten
tijde van het uitspreken van het faillissement, alsmede een tw eetal
belastingteruggaven.

€ 4.351,18

01-02-2022
3

Toelichting
Het saldo op de faillissementsrekening is toegenomen als gevolg van de
verkoop van de aanw ezige inventaris.

€ 15.669,18

09-05-2022
4

Toelichting
Het saldo op de faillissementsrekening is enerzijds toegenomen op grond van
de minnelijke regeling die met de (indirect) bestuurders is getroffen en
anderzijds op grond van een uitbetaling c.q. afrekening van de NOW over
tijdvak 1.

€ 19.148,16

22-08-2022
5

Toelichting
Het saldo op de faillissementsrekening is toegenomen op grond van een
uitbetaling c.q. afrekening van de aan de vennootschap toekomende TVL.

€ 19.442,93
Toelichting
Het saldo op de faillissementsrekening is toegenomen als gevolg van een
teruggaaf vanuit Hoogheemraadschap Hollands Noorderkw artier enerzijds en
rentebijschrijvingen anderzijds.

Verslagperiode

15-11-2022
6

Verslagperiode
van

02-07-2021
1

1-6-2021
t/m
1-7-2021
van

15-10-2021
2

2-7-2021
t/m
15-10-2021
van

01-02-2022
3

16-10-2021
t/m
31-1-2022
van

09-05-2022
4

1-2-2022
t/m
6-5-2022
van

22-08-2022
5

7-5-2022
t/m
10-8-2022
van
11-8-2022
t/m
4-11-2022

Bestede uren

15-11-2022
6

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

10 uur 5 min

2

8 uur 30 min

3

5 uur 5 min

4

5 uur 35 min

5

4 uur 5 min

6

1 uur 35 min

totaal

34 uur 55 min

Toelichting bestede uren
De tijd zoals hiervoor w eergegeven is met name besteed aan het opmaken
van een eerste inventarisatie w aaronder ook het overleg met de beide
(indirect) bestuurders.

02-07-2021
1

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Quelderduijn Beheer B.V. is op 29 mei 2015 opgericht.

02-07-2021
1

Enig aandeelhouder en bestuurder van Quelderduijn Beheer B.V. is ANJANO
Holding B.V. Laatstgenoemde vennootschap is tegelijkertijd met Quelderduijn
Beheer B.V. opgericht. De heren L.H. Pieters en J.F. Bark zijn beiden voor 50
procent aandeelhouder van ANJANO Holding B.V. en zijn beiden ook bestuurder
van ANJANO Holding B.V.

1.2 Lopende procedures
Niet gebleken is dat Quelderduijn Beheer B.V. ten tijde van het uitspreken van
het faillissement betrokken w as bij een procedure.

02-07-2021
1

1.3 Verzekeringen
Van de indirect bestuurders heeft de curator vernomen dat Quelderduijn
Beheer B.V. geen verzekeringen op eigen naam had. Voor zover Quelderduijn
Beheer B.V. (in het verleden) over verzekeringen beschikte, stonden deze
formeel op naam van Fitnesscentre Body-Fit.

1.4 Huur

02-07-2021
1

1.4 Huur
Hoew el er geen schriftelijke (huur)overeenkomst w as/is, meent de curator op
basis van de hem beschikbaar gestelde stukken te moeten aannemen dat
Quelderduijn Beheer B.V. het grootste deel van de sporthal c.q. bedrijfsruimte
aan de Schootenw eg nr. 2 te Den Helder huurde. In ieder geval gebruikte
Quelderduijn Beheer B.V. het grootste deel van deze sporthal c.q.
bedrijfsruimte. Quelderduijn Beheer B.V. verhuurde het fitnesscentrum aan
Fitnesscentre Body-Fit, althans stelde Fitnescentre Body-Fit in de gelegenheid
om het fitnesscentrum tegen betaling te gebruiken.

02-07-2021
1

In eerste instantie per 1 mei 2021, doch later per 1 september 2021, zijn de
eigenaar van de sporthal c.q. bedrijfsruimte enerzijds en Quelderduijn Beheer
B.V., Quelderduijn Events B.V., Fitnesscentre Body-Fit en de heren Bark en
Pieters anderzijds schriftelijk een beëindiging van het gebruik c.q. de huur met
elkaar overeengekomen. Voor de curator is nog niet geheel duidelijk hoe hij
deze afspraken moet duiden ten opzichte van de eerder gemaakte afspraken.
Evenmin is duidelijk hoe met de onderhuurders/ondergebruikers omgegaan
dient te w orden. W el lijkt aangenomen te moeten w orden dat de huur- c.q.
gebruiksovereenkomst per 1 september 2021 eindigt.
Er heeft een bespreking plaatsgevonden tussen de curator en de (voormalig)
verhuurder. Gebleken is dat beide partijen een eigen beeld c.q. mening hebben
omtrent de vraag hoe de (juridische) posities over de periode tot 1 september
2021 dienen te w orden beoordeeld. Op basis van de hem thans bekend zijnde
informatie en documenten stelt de curator zich op het standpunt dat
Quelderduijn Beheer B.V. tot 1 september 2021 het huur- c.q. gebruiksrecht
had over de periode tot 1 september 2021.

15-10-2021
2

Het door de curator ingenomen standpunt heeft ook gevolgen voor de
(juridische) positie van onderhuurders en/of ondergebruikers over de periode
tot 1 september 2021 en dan met name Fitnesscentre Body-Fit. Het is onder
andere op dit punt dat de curator de heren Bark en Pieters (in hun
hoedanigheid van vennoten van Fitnesscentre Body-Fit) heeft aangeschreven.
Het is de bedoeling dat in de aankomende periode nader overleg zal
plaatsvinden tussen de curator enerzijds en de heren Bark en Pieters
anderzijds w aarbij ook deze kw estie zal w orden besproken.
In de afgelopen periode heeft er onder andere voor w at betreft de door de
curator gestelde onderhuur correspondentie plaatsgevonden tussen de
curator enerzijds en de advocaat van de bestuurders anderzijds. In de
aankomende periode zal moeten w orden bezien of partijen in onderling
overleg tot een oplossing/regeling kunnen komen. Mocht het niet mogelijk zijn
om in onderling overleg tot oplossingen te komen, dan dient er rekening mee
te w orden gehouden dat de curator in het belang van de faillissementsboedel
gehouden is om een gerechtelijke procedure tegen de bestuurders aanhangig
te maken.

01-02-2022
3

De curator is met toestemming van de rechter-commissaris tot een minnelijke
regeling gekomen met de indirect bestuurders ter afdoening van alle discussies
w aaronder ook de discussie in hoeverre w el of niet sprake is gew eest van
onderhuur. Verw ezen w ordt verder naar hetgeen is gesteld onder "7.7
Toelichting rechtmatigheid".

09-05-2022
4

1.5 Oorzaak faillissement

1.5 Oorzaak faillissement
De curator dient nog onderzoek te doen naar de exacte oorzaak van het
faillissement, doch de stelling van de indirect bestuurders dat het faillissement
een direct gevolg van de Coronacrisis is, komt op de curator logisch over.

02-07-2021
1

Zonder meer lijkt aangenomen te moeten w orden dat de Coronacrisis de
directe oorzaak is van het faillissement van Quelderduijn Beheer B.V. Als
gevolg van de Coronacrisis namen de (onder)huurinkomsten van Quelderduijn
Beheer B.V. zeer aanzienlijk af terw ijl het juist de bedoeling/w ens w as dat de
huurinkomsten zouden toenemen om de eerdere c.q. aanvangsverliezen te
compenseren zodat een stabiele bedrijfsvoering tot stand zou kunnen w orden
gebracht.

15-10-2021
2

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden

02-07-2021
1

0

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden

02-07-2021
1

1
Toelichting
Van de indirect bestuurders heeft de curator begrepen dat de
arbeidsovereenkomst met het enige personeelslid in de loop van 2020 (kort na
het ingaan van de eerste lockdow n) is beëindigd.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

5-6-2022
totaal

0

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing.

02-07-2021
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

inventaris

€ 1.815,00

totaal

€ 1.815,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Er is sprake van enige inventaris in verband met het sportcafé en de sporthal.

02-07-2021
1

De curator is met de huidig eigenaar van het pand in overleg om te bezien of
deze interesse heeft in overname van de ten tijde van het uitspreken van het
faillissement aanw ezige inventaris.

15-10-2021
2

De eigenaar van het pand heeft de nog aanw ezige inventaris gekocht voor
een bedrag van € 1.500,00 exclusief BTW , zijnde een bedrag van € 1.815,00,
inclusief BTW . Dit bedrag is bijgeschreven op de faillissementsrekening.

01-02-2022
3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Voor zover nodig zullen de belangen van de Belastingdienst w orden behartigd.
Vooralsnog is niet gebleken dat de bedrijfsmiddelen zijn verpand.

02-07-2021
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Nadere inventarisatie en mogelijke verkoop.

02-07-2021
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

in onderzoek
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Volgens de indirect bestuurders zou tot aan datum faillissement volledig zijn
gefactureerd. Op dit punt dient de curator nog onderzoek te doen. De curator
is niet gebleken dat over de periode januari 2021 tot datum faillissement is
gefactureerd aan Fitnesscentre Body-Fit.

02-07-2021
1

Vooralsnog is niet gebleken van relevante voorraden.
De curator is overgegaan tot aanschrijving van Fitnesscentre Body-Fit omdat
hij heeft moeten constateren dat over de periode tot aan het uitspreken van
het faillissement van Quelderduijn Beheer B.V. niet volledig aan de
huurbetalingsverplichting is voldaan. Ook niet als rekening w ordt gehouden
met een eventuele korting in verband met het feit dat ook Fitnesscentre BodyFit te maken heeft gehad met de gevolgen van de Coronacrisis.

15-10-2021
2

De correspondentie tussen de curator enerzijds en de advocaat van de
bestuurders anderzijds w aarop reeds is ingegaan onder "1.4 huur" heeft ook
betrekking op het feit dat naar de mening van de curator ten onrechte niet is
overgegaan tot facturatie c.q. aanschrijving van Fitnesscentre Body-Fit in
verband met de huur over de periode tot aan het uitspreken van het
faillissement van Quelderduijn Beheer B.V. Ook op dit punt zal in de
aankomende periode moeten w orden bezien of het mogelijk is om tot een
minnelijke regeling te komen.

01-02-2022
3

De curator is met toestemming van de rechter-commissaris tot een minnelijke
regeling gekomen met de indirect bestuurders ter afdoening van alle discussies
w aaronder ook de discussie in hoeverre Quelderduijn beheer B.V. nog
gerechtigd zou zijn om Fitnesscentre Body-Fit aan te schrijven in verband met
de huur over de periode tot aan het uitspreken van het faillissement van
Quelderduijn Beheer B.V. Verw ezen w ordt verder naar hetgeen is gesteld
onder "7.7 Toelichting rechtmatigheid".

09-05-2022
4

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
De vennoten van Fitnesscentre Body-Fit dienen nog inhoudelijk te reageren op
het door de curator ingenomen standpunt, doch hebben w el al aangegeven
met de curator in overleg te w illen gaan om deze kw estie - doch ook andere
door de curator naar voren gebrachte kw esties - te bespreken.

15-10-2021
2

Nadere correspondentie en/of overleg om te bezien of een minnelijke regeling
tot de mogelijkheden behoort. Zo niet, dan dient ook rekening te w orden
gehouden met w erkzaamheden in verband met een door de curator te voeren
gerechtelijke procedure.

01-02-2022
3

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

UW V (NOW periode 1) RVO (TVL)

€ 7.296,98

€ 7.296,98

totaal

€ 7.296,98

€ 7.296,98

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Volgens de indirect bestuurders zou er geen sprake zijn van een
debiteurenpositie. De curator zal nog w el onderzoek doen naar de
huurbetaling van onderhuurder/gebruiker Fitnesscentre Body-Fit.

02-07-2021
1

Niet is gebleken van openstaande debiteuren. W el is het dus zo dat de curator
de mening is toegedaan dat aan Fitnesscentre Body-Fit nog een doorbelasting
c.q. facturatie dient plaats te vinden. Verw ezen w ordt naar hetgeen is gesteld
onder 3.6 en 3.7.

15-10-2021
2

Vanuit het RVO is het verzoek ontvangen om informatie aan te leveren voor de
Tegemoetkoming Vaste Lasten voor het eerste kw artaal over 2021. Ook is
vanuit het UW V het verzoek ontvangen om de definitieve berekening NOW in
te dienen. De bestuurders van Quelderduijn Beheer B.V. hebben aan de
verzoeken van het RVO en UW V voldaan. Onduidelijk is of (de
faillissementsboedel van) Quelderduijn Beheer B.V. aanspraak kan maken op
een (aanvullende) vergoeding/tegemoetkoming.

01-02-2022
3

Vanuit het UW V is een bedrag van € 3.818,00 naar de faillissementsrekening
overgemaakt in verband met de afrekening van de NOW over periode 1.

09-05-2022
4

De curator heeft gesproken met RVO in verband met de afrekening van de TVL.
Mogelijk/w aarschijnlijk dat Quelderduijn Beheer B.V. nog aanspraak kan maken
op een bedrag van € 2.484,24. Vanuit het RVO is aangegeven dat de te
verw achten subsidie TVL groot € 2.484,24 medio maart/april 2022 zou w orden
uitgekeerd. Vooralsnog heeft de curator geen uitbetaling aangetroffen. De
curator zal om die reden opnieuw trachten contact op te nemen met RVO.
Vanuit RVO is een bedrag van € 3.478,98 naar de faillissementsrekening
overgemaakt in verband met de afrekening van de TVL.

22-08-2022
5

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Nader onderzoek en zo nodig aanschrijving van eventuele debiteuren.

02-07-2021
1

Aanschrijven en/of contact opnemen met RVO.

09-05-2022
4

Geen. De debiteuren zijn geïncasseerd.

22-08-2022
5

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,00

02-07-2021
1

Toelichting vordering van bank(en)
Quelderduijn Beheer B.V. beschikte/beschikt over een tw eetal bankrekeningen
bij ING Bank N.V. Beide bankrekeningen hadden op het moment w aarop het
faillissement w erd uitgesproken een positief saldo (€ 659,32 en € 459,86). ING
Bank N.V. zal w orden verzocht om de saldi op de bankrekeningen over te
maken naar de faillissementsrekening.

€ 0,00

15-10-2021
2

Toelichting vordering van bank(en)
Op verzoek van de curator heeft ING Bank de saldi op de bankrekeningen (€
659,32 en € 459,86) overgemaakt naar de faillissementsrekening.

5.2 Leasecontracten
Er is sprake van leaseovereenkomsten in verband met de pinapparatuur en
een koeler van Coca Cola.

02-07-2021
1

Zow el voor de pinapparatuur als voor de koeler van Coca Cola geldt dat deze
is, met behulp van de bestuurders van Quelderduijn beheer B.V., zijn
geretourneerd.

15-10-2021
2

5.3 Beschrijving zekerheden
Vooralsnog is niet gebleken dat zekerheden aan derden zijn verstrekt.

02-07-2021
1

5.4 Separatistenpositie
Niet gebleken is dat er sprake is van een partij die aanspraak kan maken op
een separatistenpositie.

02-07-2021
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Tot op heden is de curator niet benaderd door een partij die een beroep heeft
gedaan op een eigendomsvoorbehoud.

02-07-2021
1

5.6 Retentierechten
Tot op heden is de curator niet benaderd door een partij die een beroep heeft
gedaan op een retentierecht.

5.7 Reclamerechten

02-07-2021
1

5.7 Reclamerechten
Tot op heden is niet gebleken dat een partij zich op een aan hem/haar
toekomende reclamerecht beroept.

02-07-2021
1

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De curator zal nagaan of er in de periode vanaf het uitspreken van het
faillissement nog bedragen zijn overgemaakt naar één van de bankrekeningen
van Quelderduijn Beheer B.V.

02-07-2021
1

6. Voortzetten / doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Er is geen sprake gew eest van een voortzetting van de onderneming. Op het
moment dat het faillissement van Quelderduijn Beheer B.V. w erd uitgesproken
lag de bedrijfsvoering feitelijk als enige tijd stil.

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

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

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht

02-07-2021
1

In onderzoek. Op het eerste gezicht lijkt de boekhouding voldoende op orde.
Van de indirect bestuurders en de externe accountant heeft de curator de
relevante financiële stukken ontvangen.

02-07-2021
1

De boekhouding is inzichtelijk en voldoende op orde.

15-10-2021
2

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening over het jaar 2019 is volgens het uittreksel uit het
Handelsregister zoals gevoegd bij het faillissementsverzoek op 10 december
2020 gedeponeerd.

02-07-2021
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
De jaarrapporten over de jaren 2017, 2018 en 2019 zijn voorzien van een
samenstellingsverklaring.

02-07-2021
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Onbekend. Voor zover de aandelen ten tijde van de oprichting van
Quelderduijn Beheer B.V. niet (volledig) zijn volgestort, geldt dat de hieruit
voortvloeiende vordering reeds is verjaard.

02-07-2021
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

02-07-2021
1

In onderzoek. De curator is nog niet in staat om zich op dit punt uit te laten.

Toelichting

15-10-2021
2

Dit punt is nog in onderzoek.

Toelichting
Ook thans geldt dat er vanuit de curator nog een onderzoek loopt voor w at
betreft de w ijze w aarop de bestuurders zich in de periode voorafgaand aan
het uitspreken van het faillissement van Quelderduijn Beheer B.V. hebben
gedragen. Dit met name ook voor zover het gaat om (rechts)handelingen ter
zake andere entiteiten w aaraan de bestuurders verbonden zijn.

7.6 Paulianeus handelen

01-02-2022
3

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

02-07-2021
1

Toelichting
In onderzoek. De curator is nog niet in staat om zich op dit punt uit te laten.

In onderzoek

15-10-2021
2

Toelichting
De curator heeft de bestuurders aangeschreven en verzocht om hem nadere
informatie en/of een toelichting te doen toekomen met betrekking tot de
verkoop en overdracht van een aan Quelderduijn Beheer B.V. toebehorend
voertuig en een verrekening w elke op 1 januari 2020 door de accountant zou
zijn verw erkt.

In onderzoek

01-02-2022
3

Toelichting
De verrekening w elke door de accountant is doorgevoerd, vormt onderdeel van
het onderzoek van de curator en vormt in dit kader ook onderdeel van het
overleg c.q. de correspondentie tussen de curator enerzijds en de advocaat
van de bestuurders anderzijds.
Ook de verkoop en overdracht van een aan Qulderduijn Beheer B.V.
toebehorend voertuig vormt formeel gezien nog een punt van aandacht. In de
door hem nog te maken afw egingen, zal de curator in ieder geval rekening
houden met de relatief beperkte w aarde van het betreffende voertuig.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Met toestemming van de rechter-commissaris is de curator tot een minnelijke
regeling gekomen met de indirect bestuurders van Quelderduijn Beheer B.V.
Deze regeling heeft niet alleen betrekking op het mogelijk paulianeus
handelen, doch ook op de mogelijke huurvordering van Quelderduijn Beheer
B.V. op Fitnesscentre Body-Fit.
Door de indirect bestuurders van Quelderduijn Beheer B.V. is, zonder enige
erkenning van aansprakelijkheid, in totaal een bedrag van € 7.500,00 aan de
faillissementsboedel voldaan ter afdoening van het geschil met de curator.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

09-05-2022
4

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator zal in de aankomende periode nader onderzoek doen naar de
bedrijfsvoering in de periode voorafgaande aan het uitspreken van het
faillissement.

02-07-2021
1

De bedoeling is dat onder andere ter bespreking van de hiervoor genoemde
punten in de aankomende periode een bespreking zal plaatsvinden tussen de
curator en de bestuurders.

15-10-2021
2

Nadere correspondentie en mogelijk ook nader overleg met (de advocaat van)
de bestuurders en mocht dit niet tot een oplossing leiden, dan mogelijk een
gerechtelijke procedure.

01-02-2022
3

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
8.2 Pref. vord. van de fiscus
8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren
€ 2.975,00

02-07-2021
1

Toelichting
Door de aanvrager van het faillissement is een preferente vordering ingediend.

€ 2.519,13

15-11-2022
6

Toelichting
De preferente vordering van de aanvrager van het faillissement is
geverifieerd voor een bedrag van € 2.519,13.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
2

02-07-2021
1

3

01-02-2022
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 111.324,92

02-07-2021
1

€ 111.913,03

01-02-2022
3

€ 111.913,03

15-11-2022
6

Toelichting
De concurrente schulden zijn voor een bedrag van € 111.913,03 geverifieerd
tijdens de verificatievergadering die op 31 oktober 2022 heeft
plaatsgevonden.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
In afw achting. De curator acht zich nog niet in staat om een inschatting te
maken omtrent de w ijze w aarop het faillissement zal w orden afgew ikkeld.

02-07-2021
1

De curator acht zich nog niet in staat om een inschatting te maken omtrent de
w ijze w aarop het faillissement zal w orden afgew ikkeld.

15-10-2021
2

Het is voor de curator ook op dit moment nog niet mogelijk om in te schatten
op w elke w ijze het faillissement zal w orden afgew ikkeld.

01-02-2022
3

Vooralsnog ziet het er naar uit dat bij het einde van het faillissement de
preferente crediteur mogelijk een uitbetaling kan w orden gedaan. Of ook aan
de concurrente crediteuren een uitbetaling kan w orden gedaan is - in ieder
geval vooralsnog - afhankelijk van de vraag of de subsidie TVL groot ongeveer
€ 2.840,00 nog zal w orden ontvangen.

09-05-2022
4

Bij het einde van het faillissement zal de preferente crediteur naar verw achting
volledig kunnen w orden voldaan. De kans is aanw ezig dat ook aan de
concurrente crediteuren een - percentsgew ijs zeer beperkte - uitkering kan
w orden gedaan.

22-08-2022
5

De preferente crediteur zal volledig kunnen w orden voldaan. Het daarna nog
resterende bedrag zal w orden verdeeld over de concurrente schuldeisers.
Het zal hierbij een - in ieder geval relatief - beperkte uitkering betreffen.

15-11-2022
6

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Nadere aanschrijving en inventarisering van de crediteuren.

02-07-2021
1

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
De curator zal nader onderzoek doen omtrent de exacte achtergrond van het
faillissement en zal trachten te komen tot verkoop van de aanw ezige activa.
Met de leasemaatschappen zal w orden getracht afspraken te maken in
verband met terugname van de leaseapparatuur.

02-07-2021
1

Onderzoek zal w orden gedaan naar de exacte (juridische) positie en/of
afspraken met betrekking tot de bedrijfsruimte en de
gebruikers/onderhuurders w aarbij ook zal w orden gekeken naar de financiële
afw ikkeling.
Ook de crediteuren zullen w orden aangeschreven.
De curator zal nader in overleg treden met de bestuurder (tevens in hun
hoedanigheid van vennoten van Fitnesscentre Body-Fit) in verband met de
verkoop van een voertuig, de doorgevoerde verrekening en de door
Fitnesscentre Body-Fit verschuldigde huur- c.q. gebruikersvergoeding.

15-10-2021
2

Getracht zal w orden om te komen tot verkoop van de activa/inventaris.
Correspondentie en/of overleg met (de advocaat van) de bestuurders. In ieder
geval in verband met de doorgevoerde verrekening en de vordering die
Quelderduijn Beheer B.V. naar de mening van de curator heeft op
Fitnesscentre Body-Fit op grond van de (onder)huur.

01-02-2022
3

Verder zal afstemming moeten plaatsvinden met RVO en/of UW V om te bezien
of Quelderduijn Beheer B.V. aanspraak kan maken op een nadere
uitkering/vergoeding op grond van de NOW en/of TVL.
De w erkzaamheden van de curator hebben enkel nog betrekking op de incasso
van de te verw achten subsidie TVL.

09-05-2022
4

De curator zal in overleg treden met de rechter-commissaris in verband met de
vraag of het w el of niet noodzakelijk zal zijn om een - zo nodig pro forma verificatievergadering te laten plaatsvinden. Daarna zal normaal gesproken tot
afw ikkeling van het faillissement kunnen w orden overgegaan.

22-08-2022
5

Geen. Onderhavig verslag betreft een eindverslag.

15-11-2022

6

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
De curator is nog niet in staat een inschatting te maken omtrent de termijn
w aarop het faillissement kan w orden afgew ikkeld.

02-07-2021
1

Ook thans acht de curator zich nog niet in staat om een inschatting te maken
van het moment w aarop het faillissement kan w orden afgew ikkeld.

15-10-2021
2

De curator streeft er naar om het faillissement in de loop van 2022 af te
kunnen ronden.

01-02-2022
3

Vooralsnog streeft de curator er naar om het volgende verslag een eindverslag
te laten zijn.

09-05-2022
4

De verw achting is dat het faillissement in de loop van 2022 kan w orden
afgew ikkeld.

22-08-2022
5

Niet van toepassing. Onderhavig verslag betreft een eindverslag.

15-11-2022
6

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Verw ezen kan w orden naar hetgeen is gesteld onder "10.1 Plan van aanpak".

02-07-2021
1

Verw ezen kan w orden naar hetgeen is gesteld onder "10.1 Plan van aanpak".

15-10-2021
2

Verw ezen kan w orden naar hetgeen is gesteld onder "10.1 Plan van aanpak".

01-02-2022
3

Verw ezen kan w orden naar hetgeen is gesteld onder "10.1 Plan van aanpak".

09-05-2022
4

Verw ezen kan w orden naar hetgeen is gesteld onder "10.1 Plan van aanpak".

22-08-2022
5

Bijlagen
Bijlagen

