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

R-C
Curator

10
13-09-2022
F.16/20/210
NL:TZ:0000142124:F001
19-05-2020

mr. K.G. van de Streek
mr M.C. Evertse

Algemene gegevens
Naam onderneming
Stichting zero36 entertainment

19-06-2020
1

Gegevens onderneming
Stichting zero36 entertainment, hierna ook: "failliet", is opgericht bij akte d.d.
31 januari 2017 en op dezelfde dag ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder nummer 67959253. Bestuurders zijn mevrouw S.P.
Messchaert (voorzitter) en mevrouw B. Messchaert (secretaris).

19-06-2020
1

Activiteiten onderneming
Het bestuur heeft gemeld dat failliet is opgericht in overleg met de gemeente
Almere, met als doel om een podium te bieden voor aanstormend muzikaal
talent in Almere.
Volgens de KvK:
"SBI_code: 9002 - Dienstverlening voor uitvoerende kunst
Het begeleiden en ontw ikkelen van muzikaal talent voor de professionele
muziekindustrie en het organiseren van evenementen voor 30+ publiek."

Financiële gegevens

19-06-2020
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2019

€ 1.012,00

€ -31.909,00

€ 0,00

2017

€ 9.322,00

€ -33.768,00

€ 23.300,00

2018

€ 36.380,00

€ 909,00

€ 15.307,00

Toelichting financiële gegevens
De cijfers over 2017 en 2018 zijn gebaseerd op de jaarrekeningen. De cijfers
van 2019 zijn gebaseerd op de aangeleverde liquidatiebalans.

19-06-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
0

19-06-2020
1

Toelichting
Bij failliet is nimmer personeel in dienst gew eest.

Boedelsaldo
€ 0,00

19-06-2020
1

€ 0,00

16-03-2021
4

€ 0,00

16-06-2021
5

€ 0,00

15-09-2021
6

€ 12.000,00

14-06-2022
9

Toelichting
Het boedelsaldo is vermeerderd met de afdracht van het bestuur in het kader
van de getroffen regeling.

Verslagperiode
van
19-5-2020

19-06-2020
1

t/m
12-6-2020
van
13-6-2020
t/m
11-9-2020

17-09-2020
2

van
12-9-2020

17-12-2020
3

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

16-03-2021
4

t/m
12-3-2021
van
13-3-2021

16-06-2021
5

t/m
11-6-2021
van
12-6-2021

15-09-2021
6

t/m
10-9-2021
van
11-9-2021

14-12-2021
7

t/m
10-12-2021
van
11-12-2021

14-03-2022
8

t/m
11-3-2022
van
12-3-2022

14-06-2022
9

t/m
10-6-2022
van
11-6-2022
t/m
9-9-2022

Bestede uren

13-09-2022
10

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

6 uur 48 min

2

10 uur 43 min

3

0 uur 48 min

4

1 uur 36 min

5

2 uur 12 min

6

14 uur 42 min

7

8 uur 0 min

8

9 uur 12 min

9

11 uur 18 min

10

2 uur 24 min

totaal

67 uur 43 min

Toelichting bestede uren
Dit is het eerste openbare verslag in het faillissement van Stichting zero36
entertainment.

19-06-2020
1

Het verslag is gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank Midden-Nederland en
w ordt geplaatst op de w ebsite van het Centraal Insolventieregister. De
verslaglegging in dit faillissement volgt de Recofa richtlijnen. Dit openbaar
verslag en de bijbehorende financiële verslagen zijn geen prospectus of
jaarrekening. Hoew el de informatie in dit openbaar verslag zo zorgvuldig
mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en
juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat onder andere bepaalde informatie
nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan w orden of - achteraf bijgesteld dient te w orden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit
verslag geschetste perspectieven voor crediteuren en/of andere
belanghebbenden. Aan dit verslag kunnen dus geen rechten w orden ontleend.
Algemene informatie voor crediteuren.
De curator maakt om praktische redenen gebruik van de diensten van
w w w .crediteurenlijst.nl. Crediteuren zijn en w orden verzocht hun vorderingen,
voor zover deze zien op de periode tot datum faillissement, uitsluitend in te
dienen via w w w .crediteurenlijst.nl.
Inmiddels is w w w .crediteurenlijst.nl hernoemd naar w w w .claimsagent.nl.

14-12-2021
7

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Het bestuur w ordt gevormd door mevrouw S.P. Messchaert (voorzitter) en
mevrouw B. Messchaert (secretaris). Daarnaast heeft mevrouw S. van Tuil tot
20 maart 2018 deel uitgemaakt van het bestuur, alsmede mevrouw W .E. van 't
Net tot 1 oktober 2017 in de functie van penningmeester.

19-06-2020
1

1.2 Lopende procedures
Het bestuur heeft gesteld dat er geen lopende procedures zijn.

19-06-2020
1

1.3 Verzekeringen
Het bestuur heeft verklaard dat er nimmer verzekeringen zijn afgesloten door
failliet.

19-06-2020
1

1.4 Huur
Failliet kreeg via de gemeente een pand aangew ezen aan De Steiger 74 te
Almere. Failliet is dit pand gaan huren met ingang van 1 maart 2016 voor de
periode van drie jaar, derhalve tot en met 28 februari 2019. De
huurovereenkomst zou sedertdien zijn beëindigd.

19-06-2020
1

1.5 Oorzaak faillissement
Het bestuur heeft gemeld dat het faillissement is ontstaan doordat de
gemeente Almere ondanks meerdere toezeggingen uiteindelijk geen
omgevingsvergunning af heeft gegeven w aardoor de activiteiten van failliet
niet van de grond zijn gekomen, w aardoor de aangegane lening(en) niet
kon/konden w orden terugbetaald.

19-06-2020
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0
Toelichting
Het bestuur heeft verklaard dat er uitsluitend met vrijw illigers en ingehuurd
personeel w erd gew erkt.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel

19-06-2020
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
Het bestuur heeft verklaard dat alle zaken die door failliet zijn aangekocht
verw erkt zijn in het huurpand. Het huurpand is opgeknapt zodat het kon
fungeren als studio, evenementenhal etc. De goederen zijn bij de ontruiming
van het pand achtergelaten, daar het om pomp- en nagelvaste zaken ging. Er
zouden geen roerende zaken zijn aangekocht. De curator heeft dit in
onderzoek.

19-06-2020
1

De curator heeft vragen gesteld aan het bestuur over de aangekochte activa
c.q. het ontbreken daarvan.

17-09-2020
2

Het bestuur heeft verklaard dat de activa die is aangekocht is verw erkt in het
huurpand, het betreft bouw materialen, verf etc. Verder zou keukengerei zijn
aangekocht, w elke ofw el achtergebleven is in het pand, ofw el door de
deurw aarder op straat zijn gezet bij de ontruiming van het pand. Het bestuur
stelt dat er geen activa meer aanw ezig is.

15-09-2021
6

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
Bespreking/correspondentie bestuurder en derden.

19-06-2020
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Failliet organiseerde zo nu en dan een open podium of een feest. Klanten
betaalden direct. Failliet kende geen debiteurenpositie.

19-06-2020
1

Uit de door het bestuur aangeleverde administratie blijken riante rekeningcourantvorderingen. De curator heeft ter zake vragen gesteld aan het bestuur.

17-09-2020
2

Nu de bestuurder van failliet positief getest w as op COVID-19 en een heftige
operatie achter de rug heeft, heeft zij uitstel gevraagd om de vragen inzake de
gevoerde boekhouding en het gevoerde beleid te beantw oorden. In de
volgende verslagperiode zullen de vragen door het bestuur w orden
beantw oord.

17-12-2020
3

In de afgelopen verslagperiode heeft de bestuurder de vragen van de curator
gedeeltelijk beantw oord. De curator heeft aanvullende vragen gesteld, w elke
tot op heden niet zijn beantw oord. De vraagstelling ziet met name over
eventuele vorderingen van failliet uit hoofde van rekening-courant.

16-03-2021
4

De curator heeft zich op het standpunt gesteld dat er voor een deel van de
(memoriaal) boekingen in rekening-courant geen grondslag bestaat en deze
posten betw ist. Het bestuur heeft gesteld dat een groot deel van de mutaties
in rekening-courant zakelijke boekingen betreft die ten onrechte in rekeningcourant zijn geboekt.

14-12-2021
7

De curator is voornemens om over te gaan tot inning van de rekeningcourantpositie.

14-06-2022
9

De curator heeft de debiteur bij brief d.d. 24 juni jl. aangeschreven met het
verzoek om het openstaande bedrag over te maken, dan w el een regeling te
treffen. De advocaat van de debiteur heeft medio juli jl. laten w eten w egens
ziekte niet eerder in staat te zijn gew eest te reageren. In augustus w as de
advocaat op vakantie en begin september heeft de advocaat bevestigd deze
w eek inhoudelijk op de brief d.d. 24 juni jl. te reageren.

13-09-2022
10

De curator w acht hierdoor nog steeds op een reactie, alvorens
vervolgstappen w orden genomen.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Bespreking bestuurder, controle administratie.

19-06-2020
1

Onderzoek administratie.

17-09-2020
2

Correspondentie bestuur.

17-12-2020
3

Correspondentie advocaat debiteur.

13-09-2022
10

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 1.360,90

19-06-2020
1

5.2 Leasecontracten
5.3 Beschrijving zekerheden
Failliet heeft gelden geleend van Stichting Fonds Cultuur. Tot zekerheid van
betaling van deze geldlening, heeft de stichting een pandrecht verkregen op
de inventaris van failliet.

19-06-2020
1

5.4 Separatistenpositie
Pandrecht ten behoeve van Stichting Fonds Cultuur op de inventaris van failliet

5.5 Eigendomsvoorbehoud
5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

17-09-2020
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De activiteiten van failliet lagen al sinds oktober 2018 stil, derhalve w as er
geen sprake van voortzetting/doorstart.

19-06-2020
1

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
In onderzoek.

19-06-2020
1

De curator heeft de boekhouding van failliet ontvangen.

17-09-2020
2

De vragen die de curator aan het bestuur heeft gesteld, met betrekking tot de
boekhouding, zijn slechts deels beantw oord.

15-09-2021
6

7.2 Depot jaarrekeningen
Niet van toepassing.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

19-06-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

19-06-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Niet van toepassing.

19-06-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

19-06-2020
1

In onderzoek.

Toelichting

17-09-2020
2

De curator heeft vragen gesteld aan het bestuur inzake de gevoerde
boekhouding en het gevoerde beleid.

Toelichting

17-12-2020
3

Nu de bestuurder van failliet positief getest w as op COVID-19 en een heftige
operatie achter de rug heeft, heeft zij uitstel gevraagd om de vragen inzake de
gevoerde boekhouding en het gevoerde beleid te beantw oorden. In de
volgende verslagperiode zullen de vragen door het bestuur w orden
beantw oord.

Toelichting

16-03-2021
4

In de afgelopen verslagperiode heeft de bestuurder de vragen van de curator
gedeeltelijk beantw oord. De curator heeft aanvullende vragen gesteld, w elke
tot op heden niet zijn beantw oord.

Toelichting

16-06-2021
5

In de afgelopen verslagperiode zijn de gesprekken met de bestuurder van
failliet afgerond. De curator beraadt zich thans over de te nemen stappen.

Toelichting

15-09-2021
6

De curator heeft in de afgelopen verslagperiode zow el besprekingen gehouden
met het de oud-bestuursleden, als met de tw ee huidige bestuurders, teneinde
duidelijkheid te krijgen over de vraag of al dan niet sprake is van onbehoorlijk
bestuur en zo ja, w ie hiervoor verantw oordelijk dient te w orden gehouden.

Toelichting
De gesprekken met het bestuur zijn de afgelopen periode voortgezet.

14-12-2021
7

Toelichting

14-03-2022
8

De gesprekken met het bestuur hebben nergens toe geleid, de curator is
thans in overleg met de rechter-commissaris over de te nemen vervolgstappen.

Toelichting

14-06-2022
9

De curator heeft een regeling getroffen met het bestuur, w elke regeling correct
is nagekomen.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

19-06-2020
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De afgelopen periode heeft de curator met het bestuur gesproken een (groot)
deel van de administratie ontvangen en deels bestudeerd.

19-06-2020
1

De afgelopen periode heeft de curator de vraagpunten die reeds w aren
besproken met het bestuur, schriftelijk aan haar voorgelegd. Enige reactie is
tot op heden niet ontvangen.

17-09-2020
2

De afgelopen verslagperiode heeft de curator het bestuur meermaals
aangemaand de vragenpunten te beantw oorden.

17-12-2020
3

De correspondentie met de bestuurder inzake het rechtmatigheidsonderzoek
duurt voort.

16-03-2021
4

Bespreking en correspondentie bestuur.

15-09-2021
6

Correspondentie bestuur.

14-12-2021
7

Overleg advocaten bestuurders.

14-03-2022
8

Overleg advocaat bestuurders en rechter-commissaris.

14-06-2022
9

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen
€ 6,05

19-06-2020
1

Toelichting
Salaris curator (PM) en € 6,05 w w w .crediteurenlijst.nl.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 34.883,00

19-06-2020
1

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

19-06-2020
1

Niet van toepassing.

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting

19-06-2020
1

Onbekend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
3

19-06-2020
1

4

15-09-2021
6

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 8.041,06

19-06-2020
1

€ 44.742,97

15-09-2021
6

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Onbekend.

19-06-2020
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Aanschrijven crediteuren en correspondentie crediteuren.

19-06-2020
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

19-06-2020
1

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de komende periode zet de curator haar onderzoek naar mogelijke activa,
alsmede het rechtmatigheidsonderzoek, voort.

19-06-2020
1

Voortzetting rechtmatigheidsonderzoek.

17-09-2020
2

Afronden rechtmatigheidsonderzoek, vervolgstappen, verificatie vorderingen
en afw ikkeling.

16-06-2021
5

Afronden rechtmatigheidsonderzoek, vervolgstappen, verificatie vorderingen
en afw ikkeling.

15-09-2021
6

Afronden rechtmatigheidsonderzoek, vervolgstappen, verificatie vorderingen
en afw ikkeling.

14-12-2021
7

Overleg rechter-commissaris, verificatie vorderingen en afw ikkeling.

14-03-2022
8

Innen rekening-courantpositie, overleg rechter-commissaris, verificatie
vorderingen en afw ikkeling.

14-06-2022
9

Innen rekening-courantpositie, verificatie vorderingen en afw ikkeling.

13-09-2022
10

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Onbekend.

19-06-2020
1

10.3 Indiening volgend verslag
13-12-2022

13-09-2022
10

10.4 Werkzaamheden overig
Correspondentie rechter-commissaris en opstellen verslag.

19-06-2020
1

Correspondentie rechter-commissaris en opstellen verslag.

16-06-2021
5

Opstellen zesde verslag.

15-09-2021
6

Zevende faillissementsverslag.

14-12-2021
7

Achtste faillissementsverslag

14-03-2022
8

Negende faillissementsverslag

14-06-2022
9

Tiende faillissementsverslag

13-09-2022
10

Bijlagen
Bijlagen

