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Algemene gegevens
Naam onderneming
Stichting Nieuw boer Hoeve

11-02-2022
1

Gegevens onderneming
Stichting Nieuw boer Hoeve is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
nummer 72486260, statutair gevestigd gemeente Schagen met als
vestigingsadres 1738 BB W aarland, Nieuw boerw eg 7-A.

11-02-2022
1

Stichting Nieuw boer Hoeve is opgericht op 31 augustus 2018.

Activiteiten onderneming
De omschrijving bij de Kamer van Koophandel luidt: Huizen en dagverblijven
voor verstandelijk gehandicapten Het exploiteren van een zelfstandige,
kleinschalige w oonvoorziening voor bew oners
met een verstandelijke beperking.

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

11-02-2022
1

Toelichting financiële gegevens
Het bestuur van Stichting Nieuw boer Hoeve maakte geen jaarrekeningen. Over
2019 is een kolommenbalans beschikbaar. Over 2020 en 2021 is alleen
bankadministratie beschikbaar en facturen.

11-02-2022
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De curator heeft nog geen inzicht verkregen in omzetgegevens van Stichting
Nieuw boer Hoeve.

Gemiddeld aantal personeelsleden
6

11-02-2022
1

Boedelsaldo
€ 5.670,33

11-02-2022
1

Toelichting
Het boedelsaldo betreft het saldo van bankrekeningen van Stichting
Nieuw boer Hoeve dat is doorgeboekt naar de faillissementsrekening.

€ 9.409,44

13-06-2022
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Toelichting
In deze verslagperiode zijn diverse bedragen op de faillissementsrekening
bijgeschreven w aaronder restitutie van assurantiepremie, een
belastingteruggave en betalingen van UW V en SVB.

Verslagperiode
van
18-1-2022

11-02-2022
1

t/m
10-2-2022
van
11-2-2022

13-06-2022
2

t/m
9-6-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

21 uur 55 min

2

15 uur 25 min

totaal

37 uur 20 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
De uren zijn besteed aan inventarisatie, overleg met bestuurder, ontslag
personeel en overig.

11-02-2022
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1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Bestuurders van Stichting Nieuw boer Hoeve zijn de heer J.TH. Dekker en
mevrouw A.G.M. Kieft.

11-02-2022
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1.2 Lopende procedures
Niet van toepassing.

11-02-2022
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1.3 Verzekeringen
De verzekeringen zijn geïnventariseerd en beëindigd.

11-02-2022
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1.4 Huur
Stichting Nieuw boer Hoeve maakte gebruik van een w oning die eigendom is
van de bestuurder de heer J.Th. Dekker.

11-02-2022
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De vergoeding voor het gebruik van de w oning w as als volgt opgebouw d:
a) de huur voor de appartementen w erd door de jongeren rechtstreeks
voldaan aan de heer Dekker. Volgens opgave van de heer Dekker gaat dit om
een bedrag van ongeveer € 2.500 per maand;
b) maandelijks w erd een vast bedrag van € 2.000 voldaan voor de huur voor
de algemene ruimten en voor w erkzaamheden van mevrouw Dekker. Er w as
geen schriftelijke huurovereenkomst. Dit bedrag is uit te splitsen in een bedrag
van € 500 voor huur algemene ruimte, slaapruimte voor w achtbed, kantoor en
inboedel en € 1.500 als vaste vergoeding voor mevrouw Dekker, de
echtgenote van de heer Dekker, die als zzp-er w erkzaamheden voor de
stichting deed.
De curator besteed in de komende periode aandacht aan deze
huurvergoedingen.
De huurovereenkomst is beëindigd.
Voor het onderw erp huurvergoedingen w ordt verw ezen naar hoofdstuk 7.5.

1.5 Oorzaak faillissement

13-06-2022
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1.5 Oorzaak faillissement
Stichting Nieuw boer Hoeve w as een w oonvoorziening voor jongeren in de
leeftijd van 18 - 30 jaar met een verstandelijke beperking. De aanvang van de
activiteiten w as in februari 2019.

11-02-2022
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Gemiddeld bood Stichting Nieuw boer Hoeve huisvesting en begeleiding aan vijf
jongeren. De dagbesteding van de jongeren vond elders plaats.
De jongeren ontvingen een PGB voor de kosten van verzorging (beheerd door
de ouders) en het PGB w erd door het SVB rechtstreeks aan Stichting
Nieuw boer Hoeve voldaan. Er is een w isseling in teamleiders gew eest en sinds
najaar 2020 w as er geen gediplomeerde teamleider meer in dienst. De taken
van de teamleider w erden w aargenomen door een zorgverlener (die veel
ervaring had als coördinator in de gehandicaptenzorg)
De kosten voor voeding en huur van het door de jongere bew oonde
appartement w erd vergoed vanuit de W ajong-uitkering van de jongere. De
vergoeding voor huur van het appartement voldeed de jongere rechtstreeks
aan de heer Dekker (zie ook 1.4).
Stichting Nieuw boer Hoeve is haar activiteiten begonnen vanuit de gedachte
een dochter van de heer Dekker met een verstandelijke beperking een goede
w oonvoorziening te bieden. Bij de selectie om andere jongeren toe te laten
w erd vooral ook gekeken of deze jongeren pasten bij de dochter.
De bestuurder mevrouw Kieft is een kennis van de heer Dekker.
Noch de heer Dekker noch mevrouw Kieft hebben ervaring in of specifieke
kennis/opleiding voor deze vorm van zorgverlening. De dagelijkse leiding w as
in handen van een teamleider die beschikte over de benodigde diploma's. De
teamleider is in het najaar van 2020 vetrokken en haar taken w erden vanaf
die periode overgenomen door een zorgverlener.
In het najaar van 2021 begon het te rommelen in de organisatie en w as er
onvrede bij het personeel met de gang van zaken. Ook bij ouders zou onvrede
zijn ontstaan.
Begin december 2021 heeft een aantal medew erkers zich ziek gemeld.
Medio december 2021 hebben ouders hun kinderen w eggehaald bij Stichting
Nieuw boer Hoeve en een aantal kinderen zijn geplaatst bij een concurrent.
Ook een aantal medew erkers is bij de concurrent in dienst getreden.
Na het vertrek van de jongeren en het vertrek van personeel had Stichting
Nieuw boer Hoeve geen bestaansrecht meer. Het bestuur heeft besloten op
eigen aangifte het faillissement te laten uitspreken.
In deze verslagperiode is nog verder aandacht besteed aan de oorzaak van
het faillissement, w aarbij ook de (financiële) administratie van de stichting is
betrokken. De conclusie dat de belangrijkste oorzaak van het faillissement
inderdaad lijkt te zijn gew eest de onvrede bij ouders en personeel die heeft
geleid tot het vertrek van kinderen naar een andere organisatie. De onvrede
zal verschillende achterliggende redenen hebben. Een belangrijk aspect lijkt
w el te zijn dat de beide bestuurders van de stichting over te w einig ervaring
en deskundigheid beschikken om een organisatie als die van de stichting te
leiden. Het leiding gegeven aan de organisatie door de heer Dekker w erd er
min of meer bij gedaan naast zijn w erk als melkveehouder.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
6

11-02-2022
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Toelichting
Het personeel is ontslagen en de curator heeft het personeel geïnformeerd
over de mogelijkheden van het aanvragen van een uitkering bij het UW V.
De salarissen zijn voldaan tot en met december 2021.
Het personeel heeft in de loop van december 2021 ontslag genomen. Een
aantal personeelsleden zijn in dienst getreden bij een concurrent die eveneens
in W aarland is gevestigd. Zie ook hoofdstuk 1.5.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
6

11-02-2022
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2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

21-1-2022

6

totaal

6

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Mogelijk dat nog beperkte w erkzaamheden voor het personeel moeten w orden
verricht.

11-02-2022
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Een aantal personele kw esties is nog afgew ikkeld.

13-06-2022
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

11-02-2022
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing

11-02-2022
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
Stichting Nieuw boer Hoeve had geen bedrijfsmiddelen.

11-02-2022
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De roerende zaken die in gebruik w aren in het pand zijn eigendom van de
bestuurder, de heer Dekker.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing

11-02-2022
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Niet van toepassing

11-02-2022
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing

11-02-2022
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing

11-02-2022
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3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Niet van toepassing

11-02-2022
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3.9 Werkzaamheden andere activa
Niet van toepassing

11-02-2022
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Volgens opgave van de bestuurder is er nog een beperkt bedrag aan
debiteuren te incasseren. Dit is in onderzoek.

11-02-2022
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Volgens de administratie w as nog een beperkt bedrag te vorderen van één
van de ouders. de betreffende ouder is hierover benaderd. De ouder gaf aan
dat betaling via het SVB zou moeten plaatsvinden en heeft de facturen aan
het SVB gezonden. Het SVB heeft de gelden inmiddels, met een bedrag van
totaal € 576,00, aan de faillissementsrekening voldaan.

13-06-2022
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4.2 Werkzaamheden debiteuren

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

11-02-2022
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Toelichting vordering van bank(en)
Stichting Nieuw boer Hoeve hield bij de Rabobank een betaalrekening en een
spaarrekening aan. De saldi van deze rekeningen zijn doorgeboekt naar de
faillissementsrekening.
Stichting Nieuw boer Hoeve had geen kredietverlening door een bank.

Toelichting vordering van bank(en)
De rekening bij de bank zal w orden opgeheven.

5.2 Leasecontracten
5.3 Beschrijving zekerheden
5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

13-06-2022
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De exploitatie van Stichting Nieuw boer Hoeve is kort voor het uitspreken van
het faillissement beëindigd.

11-02-2022
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6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

11-02-2022
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording
Een doorstart van Stichting Nieuw boer Hoeve is niet aan de orde.

11-02-2022
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6.6 Opbrengst
€ 0,00

11-02-2022
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6.7 Boedelbijdrage
€ 0,00

11-02-2022
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6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing.

11-02-2022
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator onderzoekt in de komende periode of aan de boekhoudplicht is
voldaan.

11-02-2022
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De administratie w erd op eenvoudige w ijze bijgehouden door middel van
Excel overzichten en ordners met bankafschriften en bijbehorende facturen
en/of betaalbew ijzen. De kolommenbalans fungeert tevens als jaarrekening.

13-06-2022
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Over 2020 en 2021 is geen jaarrekening opgesteld. Volgens één van de
bestuurders w as daar geen geld voor.
Met enige moeite lukt het een redelijk overzicht te krijgen van de financiële
positie en de vermogenspositie van de stichting.
De conclusie is dat op een minimalistische w ijze aan de boekhoudplicht is
voldaan.

7.2 Depot jaarrekeningen
Voor Stichting Nieuw boer Hoeve gold geen verplichting een jaarrekening te
publiceren.

11-02-2022
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Stichting Nieuw boer Hoeve heeft geen jaarrekeningen opgesteld en er is dan
ook niet een goedkeuringsverklaring van de accountant.

11-02-2022
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Niet van toepassing.

11-02-2022
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

11-02-2022
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De curator onderzoekt in de komende periode de rechtmatigheid van het
bestuur.

Toelichting
Aan de hand van de Excel overzichten en de ordners met bankafschriften en
facturen is door middel van een steekproef een aantal transacties
beoordeeld.
De curator heeft vragen aan de bestuurders gesteld over een aantal posten
die mogelijk als privé uitgaven zijn aan te merken van één van de
bestuurders en over maandelijkse vergoedingen aan de echtgenote van één
van de bestuurder. Uit de administratie blijkt niet w at de rechtsgrond van de
betalingen aan de echtgenote is gew eest en w elke w erkzaamheden de
echtgenote heeft verricht die deze vergoedingen rechtvaardigen.
Dit onderw erp w ordt aangehouden.

7.6 Paulianeus handelen

13-06-2022
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7.6 Paulianeus handelen
Toelichting

11-02-2022
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Stichting Nieuw boer Hoeve had geen relevante activa. Er lijkt geen sprake te
kunnen zijn van paulianeus handelen in het zicht van het faillissement.

Nee

13-06-2022
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Toelichting
In het onderzoek is niet gebleken van handelingen in het zicht van het
faillissement die als paulianeus zouden kunnen w orden aangemerkt.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Onderzoek vindt in de komende periode plaats.

11-02-2022
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In de komende verslagperiode zal het onderzoek naar de rechtmatigheid van
het bestuurlijk handelen kunnen w orden afgerond.

13-06-2022
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00

11-02-2022
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Toelichting
Het UW V zal een boedelvordering gaan indienen w egens overgenomen
loonverplichtingen.

€ 8.704,78

13-06-2022
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8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 0,00

11-02-2022
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Toelichting
Volgens opgave van de bestuurder zal er geen of een beperkte vordering van
de Belastingdienst zijn.

€ 68,00

13-06-2022
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8.3 Pref. vord. UWV
€ 24.424,40

13-06-2022
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8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting

11-02-2022
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Een aantal personeelsleden zal mogelijk nog een vordering gaan indienen.

€ 2.719,29

13-06-2022
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8.5 Aantal concurrente crediteuren
Toelichting

11-02-2022
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Er zijn nog geen concurrente vorderingen ingediend.

1

13-06-2022
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 1.042,52

13-06-2022
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
De verw achting is dat aan de crediteuren geen uitkering zal kunnen w orden
gedaan. De faillissementskosten zullen beperkt kunnen w orden voldaan. Het
faillissement zal te zijner tijd w orden opgeheven bij gebrek aan baten.

11-02-2022
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Inventariseren crediteuren.

11-02-2022
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Stichting Nieuw boerhoeve w as niet betrokken bij procedures.

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

13-06-2022
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de komende periode zullen de volgende onderw erpen aandacht krijgen:
1.
2.
3.
4.
5.

11-02-2022
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oorzaak en achtergronden faillissement;
incasso debiteuren;
beoordelen financiële administratie;
boekhoudplicht;
rechtmatigheid bestuur.

In de komende periode zal het volgende onderw erp naar verw achting
kunnen w orden afgerond:

13-06-2022
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1. rechtmatigheid bestuur

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Het faillissement zal naar verw achting medio 2022 w orden afgew ikkeld.

11-02-2022
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Het faillissement zal naar verw achting eind 2022 w orden afgew ikkeld.

13-06-2022
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10.3 Indiening volgend verslag
13-9-2022

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

13-06-2022
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