
Algemeen

Gegevens onderneming

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Strada Sports Vorden B.V.

Activiteiten onderneming

Volgens de Kamer van Koophandel betreffen de activiteiten van de onderneming financial 
holdings, beheer van vermogen. Naar de curator heeft begrepen exploiteerde Strada Sports 
Vorden B.V. tot september 2016 een sportschool.

Omzetgegevens

2014: netto omzet € 113.931,= minus kostprijs van de omzet € 7.063,= is bruto omzet € 
106.868,=
2015: netto omzet € 131.474,= minus kostprijs van de omzet € 1.709,= is bruto omzet € 
129.765,=
2016: netto omzet € 80.504,= minus kostprijs van de omzet € 1.878,= is bruto omzet € 
78.626,=
Volgens het (concept) jaarrapport 2016 zijn de activiteiten per 1 september 2016 verkocht. 

Personeel gemiddeld aantal

Per datum faillissement nihil; tot september 2016: 5.

Saldo einde verslagperiode

€ 0,00

€ 25,00.

Verslagperiode

25 juli 2017 tot en met 21 augustus 2017.

22 augustus 2017 tot en met 9 november 2017

Toezichtzaaknummer:

Datum uitspraak:

R-C:

NL:TZ:0000014742:F001

25-07-2017

mr. E  Boerwinkel

Curator: Mr. A.A.  Dooijeweerd

Insolventienummer: F.05/17/358

Pagina 1 van 11

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

13-11-2017Datum:Nummer: 2



Bestede uren in verslagperiode

12:42 uren

27:12 uren.

Bestede uren totaal

12:42 uren

39:54 uren.

Toelichting

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Enig aandeelhouder en bestuurder van Strada Sports Vorden B.V. is t Dek-kershuus B.V. 
Enig aandeelhouder en bestuurder van t Dekkershuus B.V. is Strada Sports Beheer B.V. 
Aandeelhouder van Strada Sports Beheer B.V. is Stichting Administratiekantoor Demers 
Beheer en bestuurder van Strada Sports Beheer B.V. is de heer A. Demers.

1.2 Winst en verlies

Volgens jaarrapport 2016:
2015: netto omzet € 131.474,= minus kostprijs van de omzet € 1.709,= is bruto marge van € 
129.765,= minus kosten ad € 156.056,= is (voor rente en belastingen) een negatief resultaat 
van € 26.291,=.
2016: netto omzet € 60.504,= minus kostprijs van de omzet € 1.878,= is bruto omzet van € 
58.626,= plus overige bedrijfsopbrengsten (opbrengst verkoop ledenbestand) € 19.000,= 
brengt een bruto marge € 77.626,= minus kosten ad € 169.372,= is (voor rente en belastingen) 
een negatief resultaat van € 91.746,=.
Nader onderzoek volgt, onder andere naar opbrengst verkoop ledenbestand ad € 19.000
terugbetaling koopsom Hesselink Ruesink B.V. ad € 60.000,=, aflossing lening Oneness 
Holding B.V. in 2016 met € 37.000,= naar nihil. 

1.3 Balanstotaal

Uit jaarrapport 2016 blijkt:
Balanstotaal 2015 € 40.769,=
Balanstotaal 2016 € 35.000,=
Nader onderzoek volgt naar het verloop in de balans. 

1.4 Lopende procedures

voor zover bekend geen.
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1.5 Verzekeringen

voor zover bekend geen.

1.6 Huur

voor zover bekend niet van toepassing.

1.7 Oorzaak faillissement

In de jaren 2014, 2015 en 2016 was de exploitatie verlieslatend.

Er zijn onderhandelingen gevoerd omtrent overdracht van de activiteiten aan Way to Fit te 
Lochem. Per september 2016 zijn de activiteiten verkocht. 

Daarna is gepoogd om met de resterende crediteuren tot een vergelijk te komen. Dat is niet 
gelukt. Engie heeft tegen Strada Sports Vorden B.V. geproce-deerd vanwege openstaande 
energiefacturen. De vordering van Engie is in rechte toegewezen. Bestuurder laat weten 
schikkingsvoorstellen te hebben gedaan, maar die werden niet geaccepteerd. Uiteindelijk heeft 
Engie het faillissement aangevraagd. 

De bestuurder heeft daags voor behandeling van het verzoek tot faillietverklaring de B.V. 
ontbonden. Om die reden werd verzocht om het verzoek tot faillietverklaring af te wijzen. De 

zouden kunnen zijn, waarnaar een curator in het kader van een faillissement onderzoek dient 
te verrichten. Zoals onder andere het te laat deponeren van de jaarrekeningen en onderzoek 
naar verkoop van de activiteiten in september 2016 en de wijze van aanwenden van de 
verkoopopbrengst. 

Nader onderzoek terzake volgt.

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

0

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

5.
Twee personeelsleden zijn met overdracht van activiteiten overgegaan naar 
Way to Fit te Lochem. Met de overige drie personeelsleden is overeenstemming bereikt 
omtrent einde dienstverband per 1 augustus 2016.

2.3 Datum ontslagaanzegging

Niet van toepassing.

2.4 Werkzaamheden

verder geen.
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3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

Per datum faillissement geen. Tot het staken van de activiteiten per augustus
 2016 werd een pand gehuurd aan de Zutphenseweg 110 te  Lochem. 

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

Niet van toepassing.

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

Niet van toepassing.

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

Per datum faillissement geen. Bij overdracht van activiteiten per augustus 2016 is ook alle 
aanwezige inventaris overgedragen. Bestuurder laat weten dat de inventaris eigendom was 
van t Dekkerhuus B.V. Nader onderzoek naar deze koopovereenkomst, verkoop van 
activiteiten en inventaris en het aanwenden van de verkoopopbrengst volgt.

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

zie hiervoor, nader onderzoek volgt.

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

zie hiervoor, nader onderzoek volgt.

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

zie hiervoor, nader onderzoek volgt.

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

Nader onderzoek volgt naar verkoop activiteiten en inventaris, eventueel in verband met artikel 
22bis Invorderingswet.
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3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

voor zover bekend niet van toepassing.

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

voor zover bekend niet van toepassing.

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

voor zover bekend niet van toepassing.

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

voor zover bekend niet van toepassing.

3.15 Andere activa: Beschrijving

Nader onderzoek volgt. 
In eerste instantie wordt de aandacht gericht op de per augustus 2016 met Way to Fit gesloten 
koopovereenkomst terzake overdracht van activiteiten en (wijze van aanwenden van) de 
verkoopopbrengst ervan. 

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

nog niet bekend.

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

Onderzoek naar koopovereenkomst en (wijze van aanwenden van) verkoopopbrengst.

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

voor zover bekend niet van toepassing.

4.2 Opbrengst

voor zover bekend niet van toepassing.

4.3 Boedelbijdrage

voor zover bekend niet van toepassing.

4.4 Werkzaamheden

voor zover bekend niet van toepassing.
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5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Uit de curator ter beschikking staande stukken is af te leiden dat gefailleerde
bankierde bij de ABN AMRO Bank. Er zou  geen vordering van de bank meer 
zijn. Wel heeft de curator bericht ontvangen dat het dossier is overgedragen
aan Lindorff. De curator heeft Lindorff gevraagd een eventuele vordering ter 
verificatie in het faillissement in te dienen. 
Nader onderzoek zal ook worden verricht naar aflossing van schulden aan kredietinstellingen 
en aflossing van langlopende schulden. Er blijkt namelijk ultimo 2015 nog een rekening 
courantschuld te zijn geweest van € 17.606,= die ultimo 2016 op nihil staat. Hetzelfde geldt 
voor langlopende leningen:  ultimo 2015 op € 24.000,= en ultimo 
2016 op nihil.

Lindorff heeft inmiddels namens ABN AMRO Bank een vordering ingediend, totaal groot 
€ 354.638,40.

5.2 Leasecontracten

voor zover bekend niet van toepassing.

5.3 Beschrijving zekerheden

voor zover bekend niet van toepassing.

5.4 Separatistenpositie

voor zover bekend niet van toepassing.

5.5 Boedelbijdragen

voor zover bekend niet van toepassing.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

voor zover bekend niet van toepassing.

5.7 Retentierechten

voor zover bekend niet van toepassing.

5.8 Reclamerechten

voor zover bekend niet van toepassing.
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5.9 Werkzaamheden

Eventuele vordering Lindorff beoordelen en nader onderzoek naar aflossing van schulden aan 
kredietinstellingen en aflossing van langlopende schulden.

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

6.2

Niet van toepassing.

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

Niet van toepassing.

6.4 Doorstart: Beschrijving

Niet van toepassing.

6.5 Doorstart: Verantwoording

Niet van toepassing.

6.6 Doorstart: Opbrengst

Niet van toepassing.

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

Niet van toepassing.

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

nader onderzoek volgt. 

Zie onder andere hieronder bij Onbehoorlijk bestuur. 
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7.2 Depot jaarrekeningen

nader onderzoek volgt. 

Niet aan voldaan. Zie hierna onder Onbehoorlijk bestuur. 

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

nader onderzoek volgt. 

Er is een samenstellingsverklaring.

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

nader onderzoek volgt. 

Voldaan.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

nader onderzoek volgt. 

De curator heeft afgelopen faillissementsperiode nader onderzoek verricht naar de 
koopovereenkomst omtrent verkoop van activiteiten die zijn gesloten tussen t 
Dekkershuus B.V., vertegenwoordigd door Strada Sports Beheer B.V. als verkoper en 
Way to Fit (v.o.f.) als koper.
De curator heeft de bestuurder vragen gesteld omtrent de (wijze van) verkoop van 
activiteiten, de partijen betrokken bij deze verkoop, de bedrijfsonderdelen die zijn 
verkocht, de prijs die daarvoor is bepaald en ontvangen (en door wie), hetgeen de 
curator is opgevallen in de jaarrekeningen, hoe de locaties en exploitaties van de 
ondernemingen te Vorden en Lochem zich met elkaar hebben verhouden, de 
omstandigheid dat de jaarrekening 2013 eerst op 20 januari 2016 en de jaarrekening 
2014 eerst op 9 mei 2016 is gedeponeerd.

De bestuurder heeft zich gewend tot zijn advocaat, mr. Kivik of Beernink van 
Stekelenburg Advocaten. Mr. Kivik of Beernink heeft namens bestuurder antwoord en 
toelichting gegeven op gestelde vragen.

De curator heeft mr. Kivik of Beernink inmiddels laten weten dat er nog (steeds) vragen 
onbeantwoord zijn, althans dat zijn visie vooralsnog onvoldoende is weerlegd. 

De curator wacht thans nadere reactie af van de bestuurder om vervolgens het verdere 
vervolg te kunnen bepalen.

De curator volstaat in onderhavig verslag met vorenstaande nu definitieve conclusies 
nog niet te trekken zijn en de curator de bestuurder eerst voldoende in de gelegenheid 
wil stellen om zijn reactie te geven. Eerst daarna zal het vervolg door de curator worden 
bepaald en een en ander ook in de faillissementsverslagen kunnen worden opgenomen. 
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7.6 Paulianeus handelen

nader onderzoek volgt. 

Zie onder 7.5 Onbehoorlijk bestuur.

7.7 Werkzaamheden

Nader onderzoek volgt. Voornamelijk zal (in eerste instantie) onderzoek worden verricht naar 
de in augustus 2016 gesloten koopovereenkomst terzake
overdracht van activiteiten en (wijze van aanwenden van) de verkoopopbrengst. Wat opvalt, 
zijn aflossingen van rekening courantkrediet bij de ABN AMRO van € 17.606,- in 2016 alsook 
van een langlopende schuld van € 24.000,=. Wat opvalt is de verkoopopbrengst ledenbestand 
ad € 19.000,=. Tot slot valt op terugbetaling koopsom Hesselink Ruesink B.V. groot € 
60.000,=. 
De bestuurder heeft de curator inmiddels de nodige informatie en stukken aangeleverd waaruit 
blijkt op welke wijze de verkoopopbrengst is aangewend. De curator zal dat nader beoordelen. 

 

Nader onderzoek volgt. Zie hiervoor onder Onbehoorlijk bestuur.

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Salaris curator en verschotten, omvang nog niet bekend.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

nog niet bekend.

€ 17.696,00.

8.3 Pref. vord. van het UWV

niet van toepassing.

8.4 Andere pref. crediteuren

Bierens Advocaten, aanvraag faillissement € 1.559,=.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

7.

11.
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 66.704,72.

€ 526.870,46.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

nog niet bekend.

8.8 Werkzaamheden

Nader inventariseren crediteuren.

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

Niet van toepassing.

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

9.4 Werkzaamheden

Niet van toepassing.

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

nog niet bekend. 
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10.2 Plan van aanpak

- onderzoek naar verkoop van inventaris en bedrijfsmiddelen en aanwenden van 
verkoopopbrengst;
- nader onderzoek naar verkoop van activiteiten met name klantenbestand en daarbij 
behorende goodwill en aanwenden van verkoopopbrengst;
- aflossen van rekening courant en langlopende leningen en terugbetaling koopsom in 2016, 
zoals blijkt uit jaarrekening 2016;
- onderzoek naar verkoop van de activiteiten in zijn algemeenheid en wijze van aanwenden 
van de verkoopopbrengst;
- nader onderzoek naar eventuele vordering van de bank;
- nader rechtmatigheidsonderzoek in algemene zin;
- nader inventariseren crediteuren;
- overige bijkomende werkzaamheden.

- onderzoek naar verkoop van inventaris en bedrijfsmiddelen en aanwenden van 
verkoopopbrengst;
- nader onderzoek naar verkoop van activiteiten met name klantenbestand en daarbij 
behorende goodwill en aanwenden van verkoopopbrengst;
- aflossen van rekening courant en langlopende leningen en terugbetaling koopsom in 
2016, zoals blijkt uit jaarrekening 2016;
- onderzoek naar verkoop van de activiteiten in zijn algemeenheid en wijze van 
aanwenden van de verkoopopbrengst;
- nader rechtmatigheidsonderzoek in algemene zin;
- nader inventariseren crediteuren;
- overige bijkomende werkzaamheden.

10.3 Indiening volgend verslag

binnen 3 maanden na heden 

binnen 3 maanden na heden

10.4 Werkzaamheden

zie hiervoor.

zie hiervoor.
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