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R-C
Curator

mr. H.J. Idzenga
mr L.H. Hooites

Algemene gegevens
Naam onderneming
Stichting Infoversum

25-04-2018
5

Gegevens onderneming
Stichting Infoversum, statutair gevestigd te Groningen, (voorheen)
zaakdoende aan de Vrydemalaan 2 te (9713 W S) Groningen, ingeschreven in
het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 55154646,
nader te noemen: Infoversum.

25-04-2018
5

Activiteiten onderneming
Volgens het handelsregister van de Kamer van Koophandel: Het (doen)
ontw ikkelen, het (doen) instandhouden en (doen) exploiteren van een
multifunctioneel, cultureel en educatief theater in de stad Groningen.

Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

25-04-2018
5

Boedelsaldo
€ 2.946,94

25-04-2018
5

€ 2.955,57

26-03-2019
6

Toelichting
Toename louter en alleen door rentebijschrijvingen.

Verslagperiode
van
26-10-2017

25-04-2018
5

t/m
24-4-2018
van
26-3-2019

26-06-2019
7

t/m
25-6-2019
van
26-6-2019

10-10-2019
8

t/m
9-10-2019

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

5

6 uur 26 min

6

7 uur 28 min

7

14 uur 0 min

8

3 uur 52 min

totaal

31 uur 46 min

Toelichting bestede uren
Bestede uren totaal : 370 uur en 56 minuten

25-04-2018
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Bestede uren totaal

26-03-2019
6

: 378 uur en 42 minuten

Bestede uren totaal : 392 uur en 42 minuten

26-06-2019
7

Bestede uren totaal : 396 uur en 34 minuten

10-10-2019
8

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
7.2 Depot jaarrekeningen
7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
7.4 Stortingsverplichting aandelen
7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Curator heeft onderzoek (laten) doen naar de oorzaken van het faillissement,
alsmede naar de handelw ijze van de bestuurders. In dat kader zijn
documenten opgevraagd en ontvangen van de bestuurders en zijn er
gesprekken gevoerd. Aan de hand van de ter beschikking gestelde
documenten is bij de curator het beeld ontstaan van een bestuur dat de focus
legde op het realiseren van de bouw van het Infoversum, en onderw ijl geen of
in ieder geval te w einig maatregelen heeft getroffen om tot een op zijn minst
dekkende exploitatie van Infoversum te komen. Curator is daarom van oordeel
dat sprake is van een onbehoorlijke taakvervulling c.q. onrechtmatig handelen.
De bestuurders zijn in november 2016 geïnformeerd over dit standpunt van de
curator en zijn onderbouw ing hiervoor.

25-04-2018
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De curator heeft op 2 mei jongstleden (na herhaalde verzoeken daartoe) een
inhoudelijke reactie ontvangen van de advocaat van de verzekeraar van de
bestuurders. In deze reactie w ordt uitgebreid ingegaan op de door de curator
onderzochte feiten en de op basis daarvan ingenomen standpunten. Conclusie
van de bestuurders (en de verzekeraar) is dat aansprakelijkheid van de
bestuurders van de hand w ordt gew ezen. De curator dient deze reactie
inhoudelijk nog door te nemen en de ingenomen stellingen te beoordelen op
juistheid. De curator zal hierover in het volgende faillissementsverslag op terug
komen.
De curator heeft de reactie van de advocaat van de verzekeraar doorgenomen
en conclusie is dat er nader onderzoek dient te w orden verricht. Dit onderzoek
is nog niet afgerond.
De curator verw acht in het komende verslag hierover nader te kunnen
berichten.
Verslag 8
De curator zal op korte termijn in overleg treden met de Rechter-commissaris
omtrent (de uitkomsten van) het onderzoek en de vervolgstappen.

Toelichting
Verslag 9
De curator voert overleg met enkele (hoofd)crediteuren over de w enselijkheid
van voortzetting van het overleg met de verzekeraar in het licht van een
mogelijk te voeren procedure. Naar het zich laat aanzien w ordt het overleg in
de komende verslagperiode afgerond en zal de curator de definitieve
uitkomsten van het (nader) onderzoek en eventuele vervolgstappen
voorleggen aan de rechter-commissaris.

Toelichting
Verslag 10
Afgelopen verslagperiode heeft curator met een (hoofd)crediteur definitief
overeenstemming w eten te bereiken. De curator is nog in gesprek met een
tw eede (hoofd)crediteur om – naar het zich laat aanzien – overeenstemming
te bereiken. Na definitieve overeenstemming met deze tw eede
(hoofd)crediteur kan overleg met de verzekeraar plaatsvinden over de
(mogelijk) te voeren procedure.

Toelichting
Verslag 11
De curator is – afrondend - in overleg met meerdere crediteuren die mogelijk
bereid zijn te participeren en te investeren in het vervolgen van de vordering
van de curator op bestuurders van Stichting Infoversum. Tijdens dat overleg
is gesproken over de kansen, risico’s en kosten die verbonden zijn aan het
vervolgen van bedoelde vordering, w aaronder nadrukkelijk het voeren van
een gerechtelijke procedure behoort.

7.6 Paulianeus handelen
7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

26-03-2019
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26-06-2019
7

10-10-2019
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
8.2 Pref. vord. van de fiscus
8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
8.6 Bedrag concurrente crediteuren
8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Afw ikkeling met bank en verdere onderzoek/besprekingen rechtmatigheid.
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Ongew is.

25-04-2018
5

10.3 Indiening volgend verslag
10-1-2020

10-10-2019
8

10.4 Werkzaamheden overig
Zie plan van aanpak.

Bijlagen
Bijlagen

25-04-2018
5

