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Algemene gegevens
Naam onderneming
Stichting Inspiratie Inc.
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Gegevens onderneming
Stichting Inspiratie Inc., statutair en feitelijk gevestigd te (1325 AL) Almere aan
het adres Odeonstraat 580 en te (1318 EG) Almere aan het adres
Estafettelaan 17, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel onder nummer 50226428.
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Activiteiten onderneming
Volgens de Kamer van Koophandel: Overig maatschappelijk advies,
gemeenschapshuizen en samenw erkingsorganen op het gebied van w elzijn,
ambulante jeugdzorg, kunstzinnige vorming van amateurs (geen dansscholen),
praktijken van psychiaters en dagbehandelcentra voor geestelijke
gezondheids- en verslavingszorg.

Financiële gegevens
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Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2018

€ 255.006,00

€ 82.457,00

€ 122.725,00

€ 445.447,00

€ 8.788,00

€ 182.197,00

2019
2017
2020

Toelichting financiële gegevens
Er zijn geen financiële gegevens bekend bij de Kamer van Koophandel. De
financiële gegevens zijn afkomstig uit de administratie van gefailleerde.
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Gemiddeld aantal personeelsleden
0

07-05-2021
1

Boedelsaldo
€ 3.540,12

07-05-2021
1

€ 2.987,11

06-08-2021
2

€ 1.727,03

05-11-2021
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Verslagperiode
van
30-3-2021

07-05-2021
1

t/m
2-5-2021
van
3-5-2021

06-08-2021
2

t/m
1-8-2021
van
2-8-2021
t/m
31-10-2021

Bestede uren

05-11-2021
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Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

55 uur 54 min

2

72 uur 21 min

3

36 uur 36 min

totaal

164 uur 51 min

Toelichting bestede uren
Het openbaar verslag en het bijbehorende financieel verslag zijn geen
prospectus of jaarrekening. Hoew el de informatie in dit openbaar verslag zo
zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator c.s. 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. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten w orden ontleend.
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1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Stichting Inspiratie Inc. (hierna: “gefailleerde”) is opgericht in 2010. Het
stichtingsbestuur w ordt gevormd door mevrouw C.A.A. Saal (voorzitter) en de
heer R.M. Schuitemaker (vice voorzitter), hierna gezamenlijk te noemen: “het
bestuur”. Daarnaast is er een Raad van Toezicht en deze w ordt gevormd door
de heer G.A. van Meurs, de heer J.G. van Dalen, mevrouw J.G.N. de Bruijn en
mevrouw M.F. Andriessen (hierna: “RvT”).
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1.2 Lopende procedures
Er zouden geen procedures meer aanhangig zijn.

1.3 Verzekeringen
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1.3 Verzekeringen
Gefailleerde heeft een aantal verzekeringen afgesloten voor onder andere
rechtsbijstand, bestuurdersaansprakelijkheid, inventaris, goederen en
gebouw en. De curator zal deze, indien dat in het belang van de boedel is,
laten beëindigen en w aar mogelijk aanspraak maken op premierestitutie.
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De curator heeft het bestuur gew ezen op het afdekken van de mogelijke
uitloopdekking ten aanzien van de BCA polis. De boedel heeft geen middelen
om de verzekering te continueren en het bestuur is in de gelegenheid gesteld
om voor eigen rekening de BCA-verzekering te continueren.
Het bestuur heeft tevens verklaard dat er mogelijk nog sprake is van een of
meerdere schadeclaim(s). De curator heeft dit in onderzoek. Het onderzoek zal
w orden meegenomen in hoofdstuk 4 van dit verslag.

1.4 Huur
Gefailleerde huurde tw ee percelen grond te (1325 AL) Almere aan het adres
Odeonstraat 580 en te (1318 EG) Almere aan het adres Estafettelaan 17 met
een recht van opstal. De curator is in overleg getreden met de verhuurder, de
gemeente Almere. De huur is nog niet opgezegd in verband met een mogelijke
doorstart.
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Situatie per 1 augustus 2021:
In de afgelopen periode heeft de curator onderzoek gedaan naar een algehele
doorstart of een overdracht van de losse activa van gefailleerde. De curator
onderhoudt steeds goed contact met de verhuurder (gemeente Almere). De
huurovereenkomst is in dat kader nog niet opgezegd. De komende periode zal
dit punt zijn afgew ikkeld.
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Situatie per 31 oktober 2021:
De huurovereenkomsten zijn als onderdeel van de minnelijke regeling per 30
maart 2021 met w ederzijds goedvinden beëindigd. Daarmee zijn de
w erkzaamheden op dit onderdeel afgerond.

05-11-2021
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1.5 Oorzaak faillissement

1.5 Oorzaak faillissement
De vicevoorzitter heeft als volgt verklaard over de oorzaken en achtergronden
van het faillissement:
Stichting Inspiratie Inc. is in 2010 vanuit maatschappelijk oogpunt opgericht
met als doel om via maatschappelijk projecten diverse (kw etsbare) groepen
(meer) te betrekken in de Nederlandse maatschappij. Tw ee buurthuizen
genaamd: “Karibu” en “Akw aaba” fungeerden daarbij als centrale
ontmoetingsplek voor hoofdzakelijk asielzoekers, vluchtelingen en
statushouders. Van gemeente Almere en diverse goede doelenorganisaties
ontving gefailleerde subsidies en gelden voor diverse activiteiten. Dit liep naar
volle tevredenheid van de betrokken partijen. In 2019 ontstonden er
problemen met een w oonproject Diamondiaal in Almere, w aar gefailleerde
diverse activiteiten organiseerden. Nadat dit w oonproject in 2019 stopte, zijn
er in de lokale politiek vanw ege subsidieverlening aan Diamondiaal ook vragen
gerezen over de ontvangen subsidies van gefailleerde. Er is vervolgens op
initiatief van gemeente Almere een boekenonderzoek verricht, maar hier
zouden geen (noemensw aardige) onregelmatigheden naar voren zijn
gekomen. Gefailleerde zou op enig moment ook zorgtrajecten hebben
aangeboden, w aardoor de Sociale Recherche Flevoland (hierna: “SRF”) is
verzocht om nader onderzoek in te stellen in het kader van de naleving van de
W et Maatschappelijk Ondersteuning (hierna: “W MO”). Door de start van dit
onderzoek w erd het voor gefailleerde moeilijker om nieuw e subsidies c.q.
gelden aan te trekken van goede doelenfondsen. Nadat de
onderzoeksresultaten van SRF w aren gedeeld met gemeente Almere, heeft
gemeente Almere geen subsidies meer w illen verstrekken omdat zij een
vordering op gefailleerde zou hebben. Deze vordering is niet in rechte
vastgesteld. Gefailleerde betw ist een (deel) van deze vordering. Het gevolg
van het onderzoeksresultaat w as dat ook de donaties van andere goede
doelenfondsen afnamen, er minder activiteiten konden w orden georganiseerd
en dat er een enorme terugloop w as van het aantal vrijw illigers. Gefailleerde
kw am daardoor in liquiditeitsproblemen. Vanaf de zomer van 2020 zijn
gemeente Almere en gefailleerde in gesprek gegaan om te zoeken naar een
oplossing. Uiteindelijk is die niet gevonden. De kosten liepen daarentegen door
en de activiteiten moesten vanw ege de overheidsmaatregelen in verband met
COVID-19 w orden gestaakt. Er konden geen nieuw e inkomsten w orden
gegeneerd, w aardoor het bestuur geen andere mogelijkheid zag om het eigen
faillissement aan te vragen van Stichting Inspiratie Inc.
Het voorgaande is het relaas van de voorzitter van het stichtingsbestuur. De
curator verricht zelfstandig onderzoek naar de oorzaken en achtergronden van
het faillissement en zal hier zo nodig op terugkomen.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

07-05-2021
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Toelichting
Er zou geen personeel in dienst zijn. Gefailleerde had w el de beschikking over
een groot team vrijw illigers en een bestuur.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
0
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2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting
Niet van toepassing

totaal

0

2.4 Werkzaamheden personeel
Niet van toepassing.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken
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Toelichting onroerende zaken
Gefailleerde beschikt over meerdere opstallen te (1325 AL) Almere aan het
adres Odeonstraat 580 en te (1318 EG) Almere aan het adres Estafettelaan
17. Deze opstallen zijn mogelijk te kw alificeren als onroerende zaken of als
roerende zaken. De curator heeft dit in onderzoek.

07-05-2021
1

Situatie per 1 augustus 2021:
Omdat er meerdere sleutelsets circuleerden, heeft de curator zekerheidshalve
ter verzegeling van de boedel en na een daartoe verkregen machtiging van de
rechter-commissaris, de sloten van de opstallen laten vervangen door een
slotenmaker.

06-08-2021
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Het onderzoek naar de kw alificatie van de opstallen is afgerond. De opstallen
zijn in de afgelopen verslagperiode getaxeerd. De curator zal de uitkomsten
van zijn onderzoek en de w aarde van de opstallen betrekken bij een
eventuele verkoop van de activa danw el een algehele doorstart en de
verantw oording daarvan geven in het komende verslag.
Situatie per 31 oktober 2021:
Ter zake het eigendomsrecht van de tw ee opstallen op de verhuurde
percelen bestond een juridische discussie. De curator en de verhuurder van
de percelen zijn hierover met elkaar in overleg getreden en hebben een
minnelijke regeling bereikt. De verhuurder voldoet aan de boedel een bedrag
van EUR 36.000,-. Dit punt is afgew ikkeld.

05-11-2021
3

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
De opstallen zijn onderdeel van een mogelijke doorstart. Zie ook hierna
hoofdstuk 6. De opstallen w orden door een taxateur geïnventariseerd. De
vorige curator heeft de taxateur ingeschakeld. Het taxatierapport is binnenkort
gereed, zo vernam de curator.
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Situatie per 1 augustus 2021:
Onderzoek naar kw alificatie van (roerend of onroerend) en liquidatiew aarde en
onderhandse verkoopw aarde van de opstallen. Contact en correspondentie
met geïnteresseerde, taxateur, slotenmaker en bestuur. Vervangen van de
sloten met slotenmaker en bezoek locaties.
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Situatie per 31 oktober 2021:
Contact en correspondentie met verhuurder. Correspondentie met rechtercommissaris.
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Containers
Inventaris

€ 4.000,00

totaal

€ 4.000,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Gefailleerde beschikt over de voor een organisatie als de hare gebruikelijke
inventaris. Een deel van de inventaris is mogelijk geen eigendom. De curator
heeft dit in onderzoek en sprak met stakeholders. Daarnaast zouden er ook
nog drie grote containers en tw ee kleine containers aanw ezig zijn.
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De inventaris van gefailleerde en de containers zijn onderdeel van een
mogelijke doorstart. Zie ook hierna hoofdstuk 6.
Situatie per 1 augustus 2021:
De curator heeft, na overleg met het bestuur, vastgesteld dat een (beperkt)
deel van de inventaris in eigendom toebehoort aan een derde. Dit is geschied
aan de hand van een inventarislijst, opgesteld door de taxateur. De curator
heeft overleg gepleegd met deze derde ter zake de revindicatie daarvan. Dit
punt w ordt op korte termijn nader afgew ikkeld.
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Situatie per 31 oktober 2021:
Er heeft zich slechts één geïnteresseerde partij gemeld bij de curator ter
zake de inventariszaken. Dit betreft tevens de verhuurder van de percelen.
De inventaris en containers zijn verkocht en geleverd aan de verhuurder van
de percelen. De curator heeft een bedrag gerealiseerd van € 4.000,- excl.
btw (€ 4.840,- incl. btw ). Dit punt is afgew ikkeld.
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De curator heeft in de afgelopen periode de rechthebbende van een deel van
de inventaris in de gelegenheid gesteld om diens zaken op te halen. De
curator heeft voor diens w erkzaamheden een boedelbijdrage van € 250,ontvangen. De door de rechthebbende ingeschakelde hulppersonen zijn op
de afgesproken dag niet komen opdagen. De curator overlegt met deze
rechthebbende en de verhuurder van het perceel ter zake de retournering
van de zaken.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De Belastingdienst heeft een vordering op gefailleerde, w aarvoor het
bodemvoorrecht geldt.
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Contact met het bestuur, taxateur, geïnteresseerde partij en advocaat van de
gemeente Almere.
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Situatie per 1 augustus 2021:
Contact met het bestuur, taxateur, geïnteresseerde partij en rechthebbende
derde.
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Situatie per 31 oktober 2021:
Contact met geïnteresseerde partij en rechthebbende. Opstellen activaovereenkomst. Bezoek locatie gefailleerde met rechthebbende.
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3.6 Voorraden / onderhanden werk

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Niet van toepassing.
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Gefailleerde zou niet beschikken over voorraad.
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing.
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3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Domeinnaam

€ 0,00

Goodw ill

€ 0,00

totaal

€ 0,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
Gefailleerde beschikt over een domeinnaam en goodw ill.
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3.9 Werkzaamheden andere activa
De domeinnaam en de goodw ill zijn onderdeel van een mogelijke doorstart. Zie
ook hierna hoofdstuk 6.
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Situatie per 31 oktober 2021:
De domeinnaam en de goodw ill zijn niet verkocht.
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Volgens het bestuur heeft gefailleerde één of meerdere schadeclaims
ingediend bij de verzekeraar. De curator heeft dit in onderzoek.
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Situatie per 1 augustus 2021:
De curator heeft nadere informatie van het bestuur ontvangen ter zake de
schadeclaims. Volgens het bestuur zijn er, in tegenstelling tot hetgeen eerder
is verklaard, geen schadeclaims ingediend, alhoew el daar w el
aanknopingspunten voor zouden zijn. De curator zet in het kader van een
mogelijk boedelbelang het onderzoek in de aankomende periode zelfstandig
voort en rondt dit op korte termijn af.
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Situatie per 31 oktober 2021:
De curator heeft de bestuurder verzocht om nadere informatie ter zake één
schadeclaim. Op de andere claims heeft gefailleerde voor datum faillissement
geen aanspraak gemaakt.

05-11-2021
3

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Onderzoek naar schadeclaims.
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Situatie per 1 augustus 2021:
Voortzetten onderzoek naar schadeclaims.
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Situatie per 31 oktober 2021:
Onderzoek schadeclaims. Correspondentie met bestuurder.
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Alle grootbanken in Nederland zijn aangeschreven. Het bestuur heeft verklaard
dat gefailleerde geen schulden aan banken heeft. Er zijn (vooralsnog) geen
bancaire vorderingen ingediend. Gefailleerde hield een betaalrekening aan bij
Rabobank. Het batig saldo is overgeschreven naar de faillissementsrekening.
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5.2 Leasecontracten
Gefailleerde zou geen leasecontracten hebben.

5.3 Beschrijving zekerheden

07-05-2021
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Gefailleerde zou geen zekerheden hebben verstrekt.

07-05-2021
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing aangezien er geen zekerheden zouden zijn verstrekt.

07-05-2021
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er heeft zich één partij gemeld met een beroep op een eigendomsvoorbehoud.
De curator is bekend met een tw eede partij die mogelijk een
eigendomsvoorbehoud heeft. Nog niet alle stukken zijn aangeleverd. Indien
het recht van eigendom w ordt aangetoond, dan zal de curator erop toe zien
dat de partijen hun eigendommen kunnen revindiceren.
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Situatie per 1 augustus 2021:
De curator heeft het eigendomsvoorbehoud van de partijen erkend. Een partij
heeft haar zaak gerevindiceerd. Met de andere partij voert de curator overleg
ter zake de revindicatie daarvan. De curator w ikkelt dit punt in de aankomende
periode af.
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Situatie per 31 oktober 2021:
De curator heeft in de afgelopen periode de rechthebbende van een deel van
de inventaris in de gelegenheid gesteld om diens zaken op te halen. De
curator heeft voor diens w erkzaamheden een boedelbijdrage van € 250,ontvangen. De door de rechthebbende ingeschakelde hulppersonen zijn op
de afgesproken dag niet komen opdagen. De curator voert overleg met de
rechthebbende en de verhuurder van het perceel ter zake de retournering
van de zaken. W ordt vervolgd.
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5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.
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5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

5.8 Boedelbijdragen
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5.8 Boedelbijdragen
€ 0,00
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Toelichting
Niet van toepassing aangezien er geen zekerheden zouden zijn verstrekt.
€ 250,00

05-11-2021
3

Toelichting
Situatie per 31 oktober 2021:
De rechthebbende heeft een boedelbijdrage betaald voor een kleine bijdrage
in de kosten die de boedel heeft moeten maken voor de uitlevering van deze
zaken. De uitlevering daarvan is uiteindelijk niet gelukt.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Correspondentie met alle grootbanken en tw ee partijen die zich beroepen op
een eigendomsvoorbehoud.
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing.
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6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving
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6.4 Beschrijving
De vorige curator heeft de eerste w erkzaamheden verricht ten behoeve van de
veiligstelling van de administratie, het contact met het bestuur, het
inventariseren van de boedel en het onderzoek naar de mogelijkheden van
een doorstart. Na tw ee w eken heeft de vorige curator diens w erkzaamheden
moeten staken. De huidige curator is daarbij aangesteld als de curator van
gefailleerde. De curator zet vanzelfsprekend de w erkzaamheden voort en zal
met prioriteit het onderzoek naar de mogelijkheden van een doorstart
continueren. De curator verw acht op korte termijn in contact te treden met een
mogelijk geïnteresseerde partij.
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Situatie per 1 augustus 2021:
De curator heeft in de afgelopen verslagperiode meermaals met een
geïnteresseerde partij gecorrespondeerd. Tevens vonden er met deze
geïnteresseerde partij meerdere digitale besprekingen plaats. In de
aankomende verslagperiode w ordt bekeken of de curator met deze partij tot
overeenstemming kan komen tot een algehele doorstart danw el tot een
overdracht van losse onderdelen. Een en ander onder voorbehoud van de
goedkeuring van de rechter-commissaris. W ordt derhalve vervolgd.
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6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Onderzoek naar de mogelijkheden van een doorstart.
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft een groot gedeelte van de fysieke administratie ontvangen.
De aangeleverde stukken w orden onderzocht.
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Situatie per 1 augustus 2021:
Het onderzoek w ordt in de aankomende periode voortgezet.

06-08-2021
2

7.2 Depot jaarrekeningen

7.2 Depot jaarrekeningen
Er zijn geen jaarrekeningen gedeponeerd. Krachtens artikel 2:394 lid 3 jo.
2:360 lid 1 jo. 2:300 BW had gefailleerde uiterlijk tw aalf maanden na afloop
van het boekjaar 2019, 2018 en 2017 de jaarrekeningen van die boekjaren
dienen te deponeren. Voor het boekjaar 2020 en 2021 bestond er nog geen
deponeringsplicht.
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Situatie per 1 augustus 2021:
De bestuurders w orden in de gelegenheid gesteld om het bew ijsvermoeden
van het bepaalde in art. 2:248 lid 2 jo. 2:394 BW te w eerleggen.
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Situatie per 31 oktober 2021:
De curator is nog in afw achting van de reactie van het bestuur.
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Niet van toepassing.
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De curator heeft dit punt in onderzoek.
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7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek
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Toelichting
De curator heeft dit punt in onderzoek.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator heeft dit punt in onderzoek.
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Veiligstellen administratie en de bestudering daarvan.

8. Crediteuren
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8.1 Boedelvorderingen
€ 39,33
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Toelichting
Claimsagent B.V. heeft een boedelvordering ingediend ad € 39,33 terzake de
crediteurenadministratie na datum faillissement.
€ 69,58
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Toelichting
Situatie per 1 augustus 2021:
De vordering van Claimsagent B.V. is opgelopen tot € 69,58.
€ 72,60
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Toelichting
Situatie per 31 oktober 2021:
De vordering van Claimsagent B.V. is opgelopen tot € 72,60.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 21.852,01
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Toelichting
De Belastingdienst heeft vorderingen ingediend terzake Omzetbelasting 2018
en de 29 lid 7 OB vordering ad in totaal € 21.852,01.
€ 33.345,53
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Toelichting
Situatie per 1 augustus 2021:
De vordering van de Belastingdienst is opgelopen tot € 33.345,53.
€ 35.345,53
Toelichting
Situatie per 31 oktober 2021:
De ingediende - en voorlopig erkende - vordering is ongew ijzigd, namelijk €
35.345,53.
Daarnaast w ordt de door de Belastingdienst ingediende vordering ter zake
omzetbelasting over het 2e kw artaal 2021 ad € 368,00 betw ist. De curator
heeft tegen deze aanslag bezw aar gemaakt.

8.3 Pref. vord. UWV

05-11-2021
3

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

07-05-2021
1

Toelichting
Niet van toepassing.
€ 0,00

06-08-2021
2

Toelichting
Situatie per 1 augustus 2021:
Ongew ijzigd.
€ 0,00

05-11-2021
3

Toelichting
Situatie per 31 oktober 2021:
Ongew ijzigd.

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

07-05-2021
1

Toelichting
Nog niet bekend.
€ 0,00

06-08-2021
2

Toelichting
Situatie per 1 augustus 2021:
Ongew ijzigd.
€ 0,00

05-11-2021
3

Toelichting
Situatie per 31 oktober 2021:
Ongew ijzigd.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
11

07-05-2021
1

Toelichting
Tot op heden hebben 11 crediteuren een concurrente vordering ingediend.
20

06-08-2021
2

Toelichting
Situatie per 1 augustus 2021:
Inmiddels hebben 20 concurrente crediteuren een vordering ingediend.
20
Toelichting
Situatie per 31 oktober 2021:
Ongew ijzigd.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

05-11-2021
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 49.184,56

07-05-2021
1

€ 144.552,96

06-08-2021
2

€ 144.552,96

05-11-2021
3

Toelichting
Situatie per 31 oktober 2021:
Ongew ijzigd.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Hierover kunnen in dit stadium van het faillissement nog geen mededelingen
w orden gedaan.

07-05-2021
1

Situatie per 1 augustus 2021:
Ongew ijzigd.

06-08-2021
2

Situatie per 31 oktober 2021:
Ongew ijzigd.

05-11-2021
3

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Crediteurencorrespondentie.

07-05-2021
1

Situatie per 1 augustus 2021:
Crediteurencorrespondentie.

06-08-2021
2

Situatie per 31 oktober 2021:
Crediteurencorrespondentie.

05-11-2021
3

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

07-05-2021
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

07-05-2021
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

07-05-2021
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

07-05-2021
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de aankomende periode zal de curator zich met name richten op de
doorstart van gefailleerde, de afw ikkeling van eigendomsrechten van derden
en het continueren van het rechtmatigheidsonderzoek. Gesprekken met de
betrokken stakeholders staan gepland.

07-05-2021
1

Situatie per 1 augustus 2021:
In de aankomende periode zal de curator zich met name richten op het
bereiken van overeenstemming ter zake een doorstart danw el de overdracht
van activa van gefailleerde, onderzoek naar de schadeclaims, het uitleveren
van de zaken aan de rechthebbenden en het continueren van het
rechtmatigheidsonderzoek.

06-08-2021
2

Situatie per 31 oktober 2021:
In de aankomende periode zal de curator zich met name richten op het
afw ikkelen van de schadeclaim, overleg met verhuurder en rechthebbende
ter zake het uitleveren van de zaken aan de rechthebbende, het afronden
van het rechtmatigheidsonderzoek en er op toezien dat de koopsom en het
schikkingsbedrag w ordt voldaan.

05-11-2021
3

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
In dit stadium van het faillissement kunnen nog geen mededelingen w orden
gedaan over de termijn w aarbinnen dit faillissement zal w orden afgew ikkeld.

07-05-2021
1

Situatie per 1 augustus 2021:
In dit stadium van het faillissement kunnen nog geen mededelingen w orden
gedaan over de termijn w aarbinnen dit faillissement zal w orden afgew ikkeld.

06-08-2021
2

10.3 Indiening volgend verslag
5-2-2022

05-11-2021
3

10.4 Werkzaamheden overig
Dit volgt uit punt 10.1.

Bijlagen
Bijlagen

07-05-2021
1

