Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Betreft
Verslagnummer
Datum verslag
Insolventienummer
Toezichtzaaknummer
Datum uitspraak

19
12-09-2019
F.16/13/342
NL:TZ:0000002611:F001
02-04-2013

R-C
Curator

mr. PAM Penders
mr A.P.G. Gielen

Algemene gegevens
Naam onderneming
Sports24 B.V.

16-05-2018
14

Gegevens onderneming
Sports24 B.V., statutair gevestigd te Amersfoort, kantoorhoudende te (3818
BP) Amersfoort aan de Kapelw eg 28. Sports24 B.V. is ingeschreven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder het nummer 32103450.

16-05-2018
14

Activiteiten onderneming
Blijkens het handelsregister van de Kamer van Koophandel: “De handel in
sportartikelen via internet alsmede de groothandel in sportartikelen voor
bedrijven, instellingen en verenigingen.”

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2011

€ 572.663,00

Winst en verlies

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Balanstotaal

16-05-2018
14

Gemiddeld aantal personeelsleden
2

16-05-2018
14

Boedelsaldo
€ -398,70

16-05-2018
14

€ -12.474,34

04-12-2018
16

Toelichting
Het betreft het saldo van de GSR-rekening plus de reguliere rekening.

Verslagperiode
van
7-2-2018

16-05-2018
14

t/m
15-5-2018
van
16-5-2018

27-08-2018
15

t/m
22-8-2018
van
23-8-2018

04-12-2018
16

t/m
2-12-2018
van
2-12-2018

05-03-2019
17

t/m
3-3-2019
van
4-3-2019

12-06-2019
18

t/m
12-6-2019
van
13-6-2019
t/m
9-9-2019

Bestede uren

12-09-2019
19

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

14

352 uur 5 min

15

4 uur 14 min

16

20 uur 16 min

17

0 uur 54 min

18

28 uur 32 min

19

1 uur 0 min

totaal

407 uur 1 min

Toelichting bestede uren
352,08 uur tot aan deze verslagperiode.
8,27 uur in deze verslagperiode, excl. uren Recoup.

16-05-2018
14

De bestede tijd kan als volgt w orden gespecificeerd:

12-06-2019
18

19,52 uur curator en medew erkers(Splendor)
9,01 uur advocaat (Recoup)

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
1.2 Lopende procedures
1.3 Verzekeringen
1.4 Huur
1.5 Oorzaak faillissement

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
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

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
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
Verw ezen w ordt naar de vorige verslagen.
In de achterliggende verslagperioden is er overleg gevoerd met de advocaat
van de middellijk statutair bestuurder over het voorstel van de zijde van de
bestuurder. Uiteindelijk is geen minnelijke regeling tot stand gekomen. Er
w ordt thans nader onderzoek gedaan in de administratie.

16-05-2018
14

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen van 2010 en 2011 zijn op 13 maart 2013 gedeponeerd en
zijn dus te laat gedeponeerd. De jaarrekening 2012 w as en hoefde per
faillissementsdatum nog niet (te zijn) gedeponeerd.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

16-05-2018
14

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Ja

16-05-2018
14

Toelichting
De curator heeft de middellijk statutair bestuurder aansprakelijk gesteld voor
het tekort in de boedel in verband met het niet voldoen aan de
boekhoudplicht.

7.6 Paulianeus handelen
Ja

16-05-2018
14

Toelichting
De curator heeft vooralsnog geen terugbetaling ontvangen van
Hockeyspullen.nl inzake de diverse betalingen die zijn gedaan aan de
eenmanszaak Hockeyspullen.nl.
Hockeyspullen.nl volhardt in haar standpunt dat de curator geen vordering op
haar heeft. Het gerealiseerde boedelactief is onvoldoende om een
gerechtelijke procedure te starten.

Toelichting
Zie het verloop van de procedure tegen Hockeyspullen.nl hoofdstuk 9 hierna.

12-06-2019
18

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator correspondeert met de advocaat van de (middellijk) bestuurder over
diens poging om alsnog tot een minnelijke regeling te komen.

16-05-2018
14

Partijen hebben uiteindelijk overeenstemming bereikt over een minnelijke
regeling w aarbij de (midddellijk) bestuurder een boedelbijdrage van € 5.000,00
zal voldoen en de boedel vervolgens afstand zal doen van ieder mogelijk
vorderingsrecht op de bestuurder. De regeling zal in de komende w eken nog
dienen te w orden geëffectueerd.

12-06-2019
18

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 6.840,73

16-05-2018
14

Toelichting
UW V + 1 medew erker

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 69.733,14

16-05-2018
14

8.3 Pref. vord. UWV
€ 15.901,20

16-05-2018
14

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 219,91

16-05-2018
14

Toelichting
w erkneemster.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
75

16-05-2018
14

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 381.268,32

16-05-2018
14

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

16-05-2018
14

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Versturen herinnering Belastingdienst iz verzoek teruggaaf OB.

9. Procedures

27-08-2018
15

9.1 Naam wederpartijen
De eenmanszaak Hockeyspullen.nl en de vader van de middellijk bestuurder.

16-05-2018
14

De eenmanszaak Hockeyspullen.nl en de erven van w ijlen de heer Berghuizen.

04-12-2018
16

9.2 Aard procedures
De vorderingen tegen gedaagden zijn primair gebaseerd op de actio pauliana.

9.3 Stand procedures

16-05-2018
14

9.3 Stand procedures
Eerdere verslagen: (Derden)beslagen zijn gelegd en de dagvaarding in de
bodemzaak w ordt binnen de daarvoor geldende termijn uitgebracht. Namens
de gedaagden heeft zich mr. E. Jonker zich in de procedure gesteld. Partijen
w illen een regeling beproeven. Uit procesefficiënte overw egingen heeft mr.
Jonker daarom op eenparig verzoek uitstel gevraagd voor het nemen van de
conclusie van antw oord. Vanw ege de verschillende vakanties van betrokkenen
kan pas eind augustus een bespreking plaatsvinden w aarbij partijen zullen
trachten om de kw estie in der minne op te lossen. Vooruitlopend op die
bespreking heeft mr. Jonker w el schriftelijk reeds zijn belangrijkste verw eren
kenbaar gemaakt.
De bespreking in augustus en daarop volgende correspondentie heeft er niet
toegeleid dat partijen tot een regeling zijn gekomen. Daarom is aan de
hangige procedure een vervolg gegeven. Gedaagden w aren in die procedure
aan het w oord en hebben, na dreiging met een kort geding, er uiteindelijk voor
gekozen een incidentele vordering neer te leggen. De procedure staat thans
op de rol voor vonnis in het incident.
Mr. Jonker heeft zich recent onttrokken als advocaat. Er zal zich een nieuw e
advocaat voor gedaagden gaan stellen. Intussen heeft de Rechtbank een
comparitie geagendeerd voor 10 april 2018.

16-05-2018
14

Huidig verslag: Op 10 april jl. stond een comparitie gepland die geen doorgang
heeft gevonden, omdat de vader van de bestuurder (één van de gedaagden)
is overleden. Als gevolg hiervan is de procedure geschorst en verw ezen naar
de parkeerrol van 3 oktober 2018. Met advocaat w ederpartij is contact/overleg
gew eest over de gevolgen van dit overlijden voor de procedure en de
financiële positie van de andere gedaagde (echtgenote van de overledene). Er
w ordt naar gestreefd om de zaak zo spoedig mogelijk w eer van de parkeerrol
te halen.
De advocaat van gedaagden heeft aangekondigd stukken te zullen overleggen
w aaruit blijkt dat de nalatenschap van de vader van de bestuurder negatief is.
Ondanks herhaalde verzoeken zijn deze stukken tot op heden nog niet
ontvangen. Desgevraagd gaf de advocaat aan dat er vertraging is ontstaan bij
het deponeren van de stukken terzake de nalatenschap bij de rechtbank.
Gevraagd is daarop om de stukken dan in concept toe te sturen. Ondanks de
diverse contacten is tot op heden echter nog niets ontvangen. De curator blijft
aandringen op voortgang in de procedure.

27-08-2018
15

Na verkregen toestemming van de rechter-commissaris zijn de erven van w ijlen
de heer Berghuizen bij exploot opgeroepen te verschijnen in de procedure. De
procedure is daarna hervat en staat voor 12 december 2018 (w ederom) op de
rol voor datumbepaling comparitie van partijen.

04-12-2018
16

De procedure staat nog steeds op de rol voor datumbepaling comparitie van
partijen.

05-03-2019
17

In het kader van een met de gedaagden getroffen minnelijke regeling is de
procedure inmiddels doorgehaald nadat de beslagen ten laste van w ijlen de
heer Berghuizen ex artikel 4:223 lid 3 BW bij beschikking van de Rechtbank
Midden-Nederland w erden opgeheven.

12-06-2019
18

In tw eede instantie zijn partijen voorts overeengekomen dat gedaagden een
boedelbijdrage zullen voldoen van in totaal € 2.000,- en dat de boedel na
ontvangst afstand zal doen van ieder mogelijk vorderingsrecht op hen. Het
tw eede deel van deze regeling moet nog w orden geëffectueerd.

9.4 Werkzaamheden procedures
Correspondentie met de advocaat van de gedaagden, informeren Dienst Justis
en informeren rechter-commissaris.

16-05-2018
14

Correspondentie met de advocaat van de gedaagden over status aan te
leveren stukken, rolhandelingen.

27-08-2018
15

Correspondentie met de advocaat van de gedaagden, correspondentie met
Dienst Justis, verzoek toestemming rechter-commissaris oproepen erven in
geding. Opstellen rekening en verantw oording ten behoeve van Dienst Justis.

04-12-2018
16

Opgeven nieuw e verhinderdata aan rechtbank voor datumbepaling comparitie
van partijen.

05-03-2019
17

Voorbereiden en bijw onen zitting ter behandeling van het verzoek ex artikel
4:223 lid 3 BW . Onderhandelingen over minnelijke regeling met de gedaagde
partijen en beoordeling aangeleverde nieuw e informatie. Noodzakelijke
(proces)handelingen ter uitvoering van de getroffen minnelijke regeling.

12-06-2019
18

Zow el met de bestuurder als met de gedaagden in de procedure is
overeenstemming bereikt over minnelijke regelingen die inmiddels zijn
uitgevoerd. De procedure is doorgehaald.

12-09-2019
19

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Vervolg procedure en overleg met advocaat gedaagden over de w ijze w aarop
de procedure w ordt voortgezet gelet op het overlijden van 1 van de
gedaagden.

16-05-2018
14

De procedure is hervat en w ordt vervolgd.

04-12-2018
16

Er zal contact w orden gezocht met de behandelend griffier over het steeds
opnieuw aanhouden van de zaak voor datumbepaling comparitie.

05-03-2019
17

De curator heeft zow el met de bestuurder als met de gedaagden in de
procedure overeenstemming bereikt over tw ee separate minnelijke regelingen
die de komende w eken ten uitvoer zullen w orden gelegd. Zodra alle partijen
aan hun verplichtingen uit hoofde van de regelingen hebben voldaan, zal
aanstonds w orden overgegaan tot afw ikkeling van het faillissement.

12-06-2019
18

Bestuurder en gedaagden zijn hun verplichtingen in het kader van de
minnelijke regelingen nagekomen. De afw ikkeling van het faillissement en de
verstrekte garantstelling is inmiddels in gang gezet. Dit verslag is tevens het
eindverslag.

12-09-2019
19

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Afhankelijk van de afloop van de procedure.

16-05-2018
14

In de komende verslagperiode.

12-06-2019
18

De afw ikkeling is in gang gezet. Dit verslag is het eindverslag.

12-09-2019
19

10.3 Indiening volgend verslag
9-12-2019

12-09-2019
19

10.4 Werkzaamheden overig
Diverse w erkzaamheden in het kader van de financiële verslaglegging en BTW kw esties.

16-05-2018
14

Informeren Rechter-Commissaris en MinJus (in verband met verstrekte GSR)
over het verloop van de procedure en de opheffing van de gelegde beslagen
ex artikel 4:233 lid 3 BW alsmede de voorw aarden w aaronder tot de tw ee
minnelijke regelingen kon w orden gekomen.

12-06-2019
18

Bijlagen
Bijlagen

