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Algemene gegevens
Naam onderneming
Fit in Motion B.V.
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Gegevens onderneming
Fit in Motion B.V. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer
32126221. Statutair gevestigd te Soest en met correspondentieadres
gevestigd te (5928 NL) Venlo aan de Kazernestraat 12.
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De voormalige bedrijfsruimtes te Soest en Baarn w aren al voor datum
faillissement ontruimd en opgeleverd.

Activiteiten onderneming
Volgens het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en volgens opgave
van de bestuurder: fitnesscentra.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2019

€ 221.892,00

€ -136.974,00

€ 61.447,00

2020

€ 66.739,00

€ -4.582,00

€ 408.620,00

2018

€ 165.979,00

€ -67.186,00

€ 126.112,00

Toelichting financiële gegevens
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Toelichting financiële gegevens
Bovenstaande cijfers over 2019 en 2018 zijn afkomstig uit de door/namens het
bestuur verstrekte jaarrekening 2019. De cijfers over 2020 zijn afkomstig uit
de aangeleverde kolommenbalans over dat jaar.
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Gemiddeld aantal personeelsleden
0
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Toelichting
Op datum faillissement w as er geen personeel meer in loondienst.

Boedelsaldo
€ 0,00
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Verslagperiode
van
9-2-2021

09-03-2021
1

t/m
8-3-2021
van
9-3-2021

09-06-2021
2

t/m
8-6-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

12 uur 48 min

2

20 uur 0 min

totaal

32 uur 48 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Algemeen
De informatie in dit openbare verslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld.
De curator kan er echter niet voor instaan dat deze informatie juist en of
volledig is, nu mogelijk ten tijde van het opstellen van het verslag nog niet alle
informatie beschikbaar is, er onjuiste informatie is aangeleverd of de informatie
nog niet geopenbaard kan w orden. Daarbij komt dat de curator voor w at
betreft het verzamelen van informatie afhankelijk is van de medew erking van
derden, hetgeen eveneens van invloed kan zijn op de bevindingen van de
curator en daarmee voor de geschetste perspectieven voor crediteuren. Dit
openbaar verslag is geen prospectus of jaarrekening, is uitsluitend informatief
en er kunnen geen rechten aan ontleend w orden.
De inhoud van dit verslag is identiek aan het digitale verslag w elke is te
raadplegen via het Centraal Insolventieregister op Rechtspraak.nl.
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1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Bij akte van oprichting d.d. 30 augustus 2007 is de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid Fit in Motion B.V. opgericht. De vennootschap is op
7 september 2007 ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van
Koophandel. Sinds 31 oktober 2017 is R&A Holding N.V. bestuurder van
gefailleerde en op datum faillissement ook enig bestuurder. Dit betreft een
Belgische vennootschap w aarvan de heer Raf Sw erts op zijn beurt bestuurder
is.
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Tot 18 mei 2020 w as C. Broertjes Beheer B.V. eveneens bestuurder en
aandeelhouder van gefailleerde.

1.2 Lopende procedures
Volgens opgave van de bestuurder is gefailleerde niet betrokken bij lopende
procedures. Van het tegendeel is niet gebleken.
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1.3 Verzekeringen
Op datum faillissement w aren de feitelijke w erkzaamheden van gefailleerde
reeds gestaakt en is er geen sprake meer van lopende verzekeringen.
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1.4 Huur
Gefailleerde exploiteerde een onderneming op het gebied van fitness en
health-activiteiten. In dit kader w erden een tw eetal bedrijfsruimtes ('clubs') te
Soest en Baarn gehuurd. De betreffende huurcontracten w aren reeds voor
datum faillissement beëindigd en opgeleverd.

1.5 Oorzaak faillissement
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1.5 Oorzaak faillissement
De bestuurder heeft het volgende verklaard omtrent de oorzaken en
achtergronden van het faillissement:
De bestuurder heeft meerdere ondernemingen, w aaronder 20 sportscholen in
België en een groothandel in sportapparatuur (Milon). Tezamen met de heer
Broertjes is in 2017 besloten om een sportschool te beginnen. Fit in Motion B.V.
w as een bestaande vennootschap w aarvan de aandelen door de heren
Sw erts en Broertjes voor ieder voor 50% zijn overgenomen. Tevens w erden
beiden statutair bestuurder. De heer Sw erts nam het grootste deel van de
benodigde financiering voor zijn rekening en hield in algemene zin toezicht op
de de onderneming, terw ijl de heer Broertjes verantw oordelijk w as voor de
dagelijkse gang van zaken en bijvoorbeeld ook de administratie. In eerste
instantie had gefailleerde alleen een fitnessclub in Soest. Later is er ook een
club in Baarn geopend. Met name de club in Baarn draaide slecht, w aardoor de
verliezen opliepen. In januari 2020 heeft de heer Broertjes aangegeven te
w illen stoppen bij gefailleerde. Vervolgens is gezocht naar een
overnamekandidaat. Daarop vooruitlopend zijn de aandelen van de heer
Broertjes overgenomen door R&A Holding N.V. De gevonden
overnamekandidaat w as erg serieus en heeft ook de dagelijkse gang van
zaken van de heer Broertjes overgenomen. Vanw ege de Coronamaatregelen
kw am de branche stil te liggen en heeft de kandidaat uiteindelijk van een
overname afgezien.
De huurachterstanden liepen inmiddels fors op en de verhuurders w erden
ongeduldig. Er is toen niet langer gezocht naar overnamekandidaten maar
naar partijen die het huurcontract w ilden overnemen om de schade te
beperken. Het w as op dat moment nog steeds het plan om gefailleerde te
laten overleven om na de Corona crisis nieuw e activiteiten met de
onderneming te starten.
De huurovereenkomsten zijn vervolgens beëindigd en een deel van de zaken
(apparatuur in eigendom, tafels, stoelen etc.) zijn in de clubs achtergebleven.
Gefailleerde ontving hiervoor geen vergoeding, maar in ruil daarvoor w erd een
deel van de huurachterstanden gecrediteerd en deden de verhuurders afstand
van enige andere schadevergoedingsvorderingen. Met het gehele personeel is
een regeling getroffen en zijn vaststellingsovereenkomsten gesloten.
Doordat de Corona-crisis voortduurde, bleek het niet langer mogelijk om de
vennootschap in leven te houden. Er is derhalve geen verw eer gevoerd tegen
de door één van de crediteuren ingediende faillissementsaanvraag.
De curator zal nog onderzoek doen naar de oorzaken en achtergronden van
het faillissement.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Toelichting
Geen. Tussen gefailleerde en de medew erkers is een
vaststellingsovereenkomst gesloten. De arbeidsovereenkomsten zijn volgens
opgave per 1 juli 2020 ontbonden. De salarisverplichtingen zouden daarbij
volledig zijn voldaan.
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2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting
Niet van toepassing

totaal

0

2.4 Werkzaamheden personeel
Afgew ikkeld.
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Gefailleerde heeft geen onroerende zaken in eigendom.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen
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Toelichting bedrijfsmiddelen
Het merendeel van de fitnessapparatuur w erd volgens opgave van het bestuur
geleaset. Ten tijde van de overname van de vennootschap in 2017 bevonden
zich nog enkele oudere toestellen van het merk Life Fitness in het pand in
Soest. Deze toestellen zijn volgens opgave in 2007 door de voormalige
eigenaar aangeschaft.
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Om een nieuw e huurder voor het pand te Soest te kunnen vinden, is volgens
opgave op 4 juni 2020 het gehuurde ontruimd. De oude apparatuur is
meegenomen en tegenover de openstaande facturen van gefailleerde aan MFS
Benelux B.V. gecrediteerd. MFS Benelux B.V. verhuurde toestellen aan
gefailleerde, zie hieromtrent eveneens paragraaf 5.2 van dit verslag.
Daarnaast is bij de ontruiming van de panden in Soest en Baarn een kleine
inboedel, w aaronder enkele oudere tafels, stoelen, serviesgoed, stofzuiger en
schoonmaakartikelen achtergebleven.
De curator heeft een en ander in onderzoek.
De curator heeft vastgesteld dat gefailleerde op datum faillissement in ieder
geval niet meer over enige zaken beschikte. De curator heeft de bestuurder
om een nadere toelichting gevraagd omtrent de oplevering van de panden en
de daarmee gepaard gaande afstand c.q. inbetalinggeving van de roerende
zaken die gefailleerde in eigendom/bezit had. Zie verder par. 7 van dit
verslag.
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Nu de activiteiten reeds w aren gestaakt, de huurovereenkomsten beëindigd
en de panden opgeleverd, zal van bodemvoorrecht geen sprake zijn.
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Afgew ikkeld.
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Niet van toepassing.
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Afgew ikkeld.

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
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Toelichting andere activa
Gebleken is dat gefailleerde geen houder is van de domeinnaam
"fitinmotion.nl".
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Er is niet gebleken dat gefailleerde nog enige andere activa in eigendom
heeft.
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3.9 Werkzaamheden andere activa
Afgew ikkeld.
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Niet van toepassing.
totaal

Toelichting debiteuren
De bedrijfsactiviteiten van gefailleerde w aren al geruime tijd voor datum
faillissement gestaakt. Er is geen sprake van een debiteurenportefeuille.
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In de periode voorafgaand aan de beëindiging van de activiteiten en sluiting
van de 'clubs' hebben veel storneringen van abonnementsgelden
plaatsgevonden. Ook is het verloop van de debiteurenpositie voor de curator
niet direct helder na bestudering van de administratie.
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Zo blijkt uit de kolommenbalans 2020 van een post 'overige vorderingen' ad €
12.109,=. Voorts blijkt van een (beperkte) rekening-courantvordering ad €
496,= op een (naar het zich laat aanzien) niet-gelieerde partij.
De curator heeft hier vragen over gesteld aan de bestuurder en om een
nadere toelichting gevraagd. In de komende verslagperiode zal blijken of er
daadw erkelijk nog sprake is van enige vorderingen. Indien dat het geval is,
zal de curator beoordelen in hoeverre deze rechtsgeldig zijn verpand en
vervolgens in overleg treden met de pandhouder dan w el tot inning
overgaan.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
- Contacten met bestuurder over (mogelijke) debiteuren;
- beoordeling in hoeverre debiteuren rechtsgeldig zijn verpand;
- eventueel overleg met pandhouder en/of inning van debiteuren.
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 21.276,70
Toelichting vordering van bank(en)
Alle bekende handelsbanken zijn aangeschreven. Gefailleerde bankiert bij ING
Bank N.V.

5.2 Leasecontracten
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5.2 Leasecontracten
De fitnessapparatuur w erd door gefailleerde geleaset. Op 15 januari 2020 zijn
de leasecontracten tussen ABC Finance en gefailleerde ontbonden w egens een
betalingsachterstand. MFS Benelux B.V., een aan de bestuurder van
gefailleerde gelieerde vennootschap, heeft de restw aarde van de
leasecontracten, inclusief de achterstallige betalingen van gefailleerde op zich
genomen. In afw achting van het vinden van een overnamekandidaat zijn de
toestellen door MFS Benelux B.V. voor een lager bedrag verhuurd aan
gefailleerde. Er is geen formeel huurcontract gemaakt, daar deze huur tijdelijk
w as, in afw achting van het vinden van een overnamekandidaat.
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De curator heeft de bestuurder nog om een nadere toelichting gevraagd over
de in het vorige verslag vermelde constructie ter zake de lease van de
fitnessapparatuur. Zie verder par. 7 van dit verslag.
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5.3 Beschrijving zekerheden
Uit hoofde van kredietverlening heeft ING Bank N.V. een vordering op
gefailleerde. Gefailleerde heeft jegens ING pandrecht verstrekt op de
bedrijfsactiva, tegoeden, voorraad en debiteuren.
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5.4 Separatistenpositie
ING Bank N.V. is separatist in het faillissement.
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Nu gefailleerde op datum faillissement niet over enige activa beschikte (zie
par. 3 van dit verslag), heeft ING geen zekerheden uitgew onnen. Voor zover
er echter nog debiteuren zouden blijken te zijn, zou ING mogelijk w el
pandrechten kunnen uitw innen (zie par. 4 van dit verslag).
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er hebben zich vooralsnog geen crediteuren gemeld die een beroep doen op
eigendomsvoorbehoud.
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5.6 Retentierechten
Er hebben zich vooralsnog geen crediteuren gemeld met een beroep op
retentierecht.
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5.7 Reclamerechten
Er hebben zich vooralsnog geen crediteuren gemeld met een beroep op het
recht van reclame.

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
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5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
- aanschrijven banken;
- contact ING/Vesting Finance.
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- Eventueel: contact met ING, voor zover er (mogelijk) verpande
debiteurenvorderingen blijken te zijn.
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Vóór datum faillissement w aren de feitelijke activiteiten reeds gestaakt en het
gehuurde ontruimd, zodat een eventuele doorstart niet mogelijk is gebleken.

09-03-2021
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.
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Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De activiteiten van gefailleerde lagen reeds voor faillissementsdatum stil.
Daarnaast w as het gehuurde reeds beëindigd. Om die redenen is een
eventuele doorstart op de locatie van gefailleerde niet mogelijk gebleken.
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6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.
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6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage
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6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.
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6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing.

09-03-2021
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft een deel van de administratie van gefailleerde in digitale vorm
ontvangen. De financiële gegevens zijn tot op heden nog niet (volledig)
aangeleverd, zodat vooralsnog niet is voldaan aan het bepaalde in artikel
105a lid 2 jo. 106 Fw . Volgens opgave is de aan te leveren financiële
boekhouding opgevraagd bij de accountant.
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De curator zal onderzoeken in hoeverre de administratie juist en volledig is en
of voldaan is aan de administratieplicht.
In de afgelopen verslagperiode is nog aanvullende administratie
aangeleverd. Naar aanleiding van het onderzoek van de administratie van
gefailleerde zijn er diverse vragen bij de curator gerezen. De curator heeft de
bestuurder van gefailleerde een vragenbrief gestuurd en is in afw achting van
een reactie daarop. Mede aan de hand van de door de bestuurder te
verstrekken antw oorden c.q. onderliggende stukken zal de curator een
standpunt kunnen innemen over in hoeverre de administratie voldoet aan de
eisen die de w et daaraan stelt.
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7.2 Depot jaarrekeningen
2019: 25 juni 2020
2018: 25 juni 2020, derhalve te laat
2017: 16 september 2020, derhalve te laat

09-03-2021
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

7.4 Stortingsverplichting aandelen
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Volgens de gegevens uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel
bedraagt het gestort en geplaatst kapitaal een bedrag van € 18.000,=.
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Een eventuele vordering vanw ege het niet hebben voldaan aan de
stortingsplicht, zal zijn verjaard. Nader onderzoek hiernaar is aldus niet
opportuun.
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
Dit onderzoek w ordt gecontinueerd, zie par. 7.1 van dit verslag.
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7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek
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Toelichting
De curator heeft dit onderdeel nog in onderzoek en kan derhalve terzake (nog)
geen uitspraken doen.
In onderzoek
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Toelichting
Dit onderzoek w ordt gecontinueerd, zie par. 7.1 van dit verslag.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
In de komende verslagperiode(s) zal de curator aan de hand van de
administratie onderzoeken of aan de administratieplicht is voldaan en / of
sprake is van paulianeus handelen, alsmede onderzoek doen naar eventuele
overige onregelmatigheden.
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Dit onderzoek w ordt gecontinueerd, zie par. 7.1 van dit verslag.
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
- onderzoek administratie/boekhoudplicht;
- onderzoek paulianeus handelen;
- onderzoek (kennelijk) onbehoorlijk bestuur;
- overig rechtmatigheidsonderzoek.
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- Beoordelen antw oorden bestuurder op vragenbrief en eventuele nadere
contacten;
- voortgang onderzoek administratieplicht en rechtmatigheid.
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00
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8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 368,00
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€ 2.212,00
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8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00
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Toelichting
Niet van toepassing.

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 765,00

09-03-2021
1

Toelichting
€ 21.276,60 separatist

8.5 Aantal concurrente crediteuren
4
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8

09-06-2021
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 13.495,75
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€ 18.413,79
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
In dit stadium is het nog te vroeg om conclusies ten aanzien van een
eventuele uitkering aan crediteuren te verstrekken.

8.8 Werkzaamheden crediteuren
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
- controleren en plaatsen ingediende vorderingen.
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Er zijn door de curator vooralsnog geen procedures aanhangig gemaakt.

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De w erkzaamheden in de komende verslagperiode zullen voornamelijk bestaan
uit:
- het verder in kaart brengen van de faillissementsschuldvorderingen;
- toezien op inleveren boekhouding;
- onderzoek administratie(plicht);
- onderzoek rechtmatigheid;
- de gebruikelijke verdere faillissementsw erkzaamheden.
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De w erkzaamheden in de komende verslagperiode zullen voornamelijk
bestaan uit:
- beoordelen reactie bestuurder op vragenbrief en eventuele nadere
contacten;
- onderzoek naar mogelijke debiteuren;
- voortgang onderzoek administratie(plicht);
- voortgang onderzoek rechtmatigheid.
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
De curator heeft nog geen zicht op de termijn van afw ikkeling van het
onderhavig faillissement.
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10.3 Indiening volgend verslag
9-9-2021
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10.4 Werkzaamheden overig
Dit faillissement w ordt behandeld door:
mr. M.A. van der Hoeven
p/a Van Diepen van der Kroef Advocaten
Stadsplateau 17
3521 AZ UTRECHT

Bijlagen
Bijlagen
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