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Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Omzetgegevens:
2015: € 453.257,= minus inkoopomzet € 37.421,= is brutomarge € 415.836,- 
te vermeerderen met overige baten (zoals diverse schenkingen) ad € 17.852,= 
is € 433.688,=.
2016: € 517.478,= minus inkoopomzet € 46.392,= is brutomarge € 471.086,= 
te vermeerderen met overige baten (zoals diverse schenkingen) ad € 11.777,= 
is € 482.863,=.
2017: € 517.602,= minus inkoopomzet € 38.396,= is brutomarge € 479.206,= 
te vermeerderen met overige baten (zoals diverse schenkingen) ad € 14.452,= 
is € 493.658,=.
2018 tot datum faillissement (op basis van kolommenbalans) € 244.300,= 
minus inkoopomzet € 31.087,= is € 213.213,= te vermeerderen met overige 
baten (zoals diverse schenkingen) ad € 2.804,= is € 216.017,=.

Winst en verlies:
2015: € 453.257,= minus inkoopomzet € 37.421,= is brutomarge € 415.836,- 
te vermeerderen met overige baten (zoals diverse schenkingen) ad € 17.852,= 
is € 433.688,=, na aftrek van kosten groot € 391.311,= resteert een resultaat 
voor rente van € 42.377,=.
2016: € 517.478,= minus inkoopomzet € 46.392,= is brutomarge € 471.086,= 
te vermeerderen met overige baten (zoals diverse schenkingen) ad € 11.777,= 
is € 482.863,=, na aftrek van kosten groot € 426.486,= resteert een resultaat 
voor rente van € 56.377,=.
2017: € 517.602,= minus inkoopomzet € 38.396,= is brutomarge € 479.206,= 
te vermeerderen met overige baten (zoals diverse schenkingen) ad € 14.452,= 
is € 493.658,=, na aftrek van kosten groot € 496,379,= resteert een resultaat 
voor rente van negatief € 2.721,=.
2018 tot datum faillissement (op basis van kolommenbalans) € 244.300,= 
minus inkoopomzet € 31.087,= is € 213.213,= te vermeerderen met overige 
baten (zoals diverse schenkingen) ad € 2.804,= is € 216.017,=,  na aftrek van 
kosten groot € 320.225,= resteert een resultaat voor rente van negatief € 
104.208,=.
Nader onderzoek volgt. Wat opvalt is dat de personeelskosten in 2017 
toenemen. Er zijn meer mutaties in de kosten, maar vooral de toename van 
personeelskosten drukt het resultaat.

Balanstotaal:
2015: € 74.090,=
2016: € 76.219,=
2017: € 72.321,=
Nader onderzoek volgt. Wat opvalt is dat in de jaren 2015 tot en met 2017 er 
voldoende liquide middelen zijn, althans een redelijk bedrag op de 
spaarrekening staat. Dat bedrag is er per datum faillissement niet meer. In 
2016 staan tegenover de vlottende activa groot € 14.473,= plus € 51.082,= is 
€ 65.555,=, kortlopende schulden van € 40.028. Voor wat betreft 2017 staan 
tegenover de vlottende activa groot € 15.999,= plus € 42.943,= is € 58.942,=, 
kortlopende schulden groot € 39.146,=. Per datum faillissement staan er 
tegenover de vlottende activa groot circa € 2.500,= kortlopende schulden  van 
bijna € 87.000,=. Het werkkapitaal slaat radicaal om.

06-09-2018 
 1

13 06-09-2018 
 1



Boedelsaldo

Verslagperiode

Bestede uren

Toelichting bestede uren

1.1 Directie en organisatie

Boedelsaldo
€ 0,00

06-09-2018 
 1

Boedelsaldo
€ 5.245,34

29-11-2018 
 2

Boedelsaldo
€ 6.925,34

25-02-2019
 3

van
7-8-2018

t/m
4-9-2018

06-09-2018 
 1

van
5-9-2018

t/m
29-11-2018

29-11-2018 
 2

van
30-11-2018

t/m
21-2-2019

25-02-2019
 3

Verslagperiode Bestede uren

1 29,30 uur

2 19,12 uur

3 3,30 uur

totaal 51,72 uur

1. Inventarisatie



1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

De stichting heeft per datum faillissement twee bestuurders, namelijk mevrouw 
M. van Weers-Hulst en mevrouw A.H.G. Stottelaar. Zij zijn gezamenlijk 
bevoegd. De heer Heemskerk is per 1 februari 2017 als bestuurder 
uitgetreden. De heer Tiekstra is per 1 mei 2018 als bestuurder uitgetreden. De 
heer Van  Ommen is per 1 mei 2018 als bestuurder uitgetreden. Nader 
onderzoek volgt.

06-09-2018 
 1

Voor zover bekend zijn er per datum faillissement geen lopende procedures. 06-09-2018 
 1

Op basis van de curator ter beschikking gestelde gegevens zijn er 
verzekeringen afgesloten bij Aegon, Avéro en Univé. Er blijkt van een 
aansprakelijkheidsverzekering en een autoverzekering. De curator heeft 
gevraagd om volledig opgave van alle lopende verzekeringen, inclusief van 
eventueel premieachterstand danwel premietegoed. De verwachting is dat de 
curator alle verzekeringen zal (kunnen) opzeggen. De curator heeft verzocht 
om een eventueel premietegoed op de boedelrekening bij de schrijven.

06-09-2018 
 1

Aan premierestitutie is ontvangen een bedrag van € 148,30. 29-11-2018 
 2



1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

Gefailleerde huurt per datum faillissement bedrijfsruimte in een pand te 
Lochem aan de Achterstraat 11. De bestuurder heeft de curator in eerste 
instantie medegedeeld dat de huurovereenkomst reeds vóór datum 
faillietverklaring zou zijn opgezegd en dat dientengevolge de 
huurovereenkomst reeds zou eindigen per 1 september 2018. De curator blijkt 
dat op grond van de huurovereenkomst beëindiging daarvan zou moeten 
plaatsvinden door opzegging tegen het einde van een huurperiode met 
inachtneming van een termijn van tenminste drie maanden. De huurperiode is 
één jaar. Voorts moet worden opgezegd bij deurwaardersexploot of 
aangetekend schrijven. Opzegging is in casu geschied door een brief van 
gefailleerde van 9 juni 2018, waarbij is opgezegd met inachtneming van een 
termijn van twee maanden, tegen 1 september 2018. Naar mening van de 
curator sorteert deze opzegging niet het effect dat de huurovereenkomst per 1 
september 2018 eindigt. De curator heeft, met toestemming van de rechter-
commissaris, bij brief van 17 augustus 2018 de huurovereenkomst opgezegd 
met inachtneming van de volgens de faillissementswet geldende termijn, in 
ieder geval drie maanden.

De curator is thans doende om een boedelbeschrijving te maken en de in het 
pand aanwezige inboedelgoederen te verkopen. Zodra dat gerealiseerd zal 
zijn, zal mogelijkerw ijs tot een eerder einde van de huurovereenkomst, met 
wederzijds goedvinden, kunnen worden overgegaan. Vervolgens zal het 
gehuurde aan verhuurder kunnen worden opgeleverd.

06-09-2018 
 1

De inboedelgoederen, inventaris en bedrijfsmiddelen zijn aan de verhuurder 
overgedragen. Per datum ondertekenen van de betreffende 
koopovereenkomst, 26 oktober 2018, zijn deze goederen geleverd en is het 
gehuurde als ware het ontruimd en bezemschoon aan verhuurder opgeleverd. 
Sleutels zijn ter hand gesteld. Een en ander is daarmee afgewikkeld.

29-11-2018 
 2

Het faillissement is niet veroorzaakt door een (aanzienlijk) daling van omzet. 
Wel hebben er de afgelopen periode zich w isselingen in het  bestuur 
voorgedaan. De curator baseert zich vooralsnog op informatie die hem is 
gegeven door mevrouw Stottelaar, voorzitter van het bestuur van de stichting. 
Zij laat weten tot 2015 als leidinggevende te hebben fungeert. Zij was 
voorzitter van het bestuur en stuurde de onderneming aan. In 2015 heeft zij 
een tia gehad. Zij is een aantal maanden uit de running geweest. Sindsdien 
veranderde een en ander in het bestuur en de organisatie. Taken werden van 
mevrouw Stottelaar overgenomen. Het werd onrustig in het bestuur, de 
organisatie en onder het personeel. Volgens mevrouw Stottelaar schortte het 
aan goede leiding. Daar waar het huis voorheen als “een groot gezin” 
fungeerde, viel een en ander uit elkaar, aldus mevrouw Stottelaar. Vervolgens 
meldden zich werknemers ziek. Gefailleerde was voor de daarvoor te maken 
kosten onvoldoende verzekerd. Lonen moesten tijdens ziekte worden 
doorbetaald. Kosten ten behoeve van re-integratietrajecten moesten worden 
gemaakt. Nieuwe personeelsleden moesten worden aangenomen om nieuwe 
medewerkers (tijdelijk) te vervangen. Een en ander betekende een toename in 
kosten, als gevolg waarvan gefailleerde niet meer aan haar lasten kon blijven 
voldoen. In juli 2018 zijn er nog gesprekken gevoerd met een partij die 
mogelijk geïnteresseerd zou zijn in overname. Dat liep helaas op niets uit. 
Vervolgens is eigen aangifte faillietverklaring gedaan.

06-09-2018 
 1



2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

2. Personeel

Personeelsleden
13

06-09-2018 
 1

Personeelsleden
13

06-09-2018 
 1

Datum Aantal Toelichting

13-8-2018 13

totaal 13

Met toestemming van de Rechter-commissaris heeft de curator de 
dienstverbanden van het personeel opgezegd bij brief van 13 augustus 2018, 
zulks met inachtneming van de volgens de faillissementswet geldende 
opzegtermijn, in ieder geval zes weken. Op 16 augustus 2018 heeft er een 
UWV intake-bijeenkomst plaatsgehad onder leiding van een 
buitendienstmedewerker van het UWV. Het personeel is daarvoor uitgenodigd. 
Tijdens de bijeenkomst zijn daartoe bestemde formulieren nader ingevuld en 
ingeleverd ten behoeve van overname van loonbetalingsverplichtingen van 
werkgever door het UWV ingevolge de artikelen 61 tot en met 68 WW. Vragen 
zijn beantwoord en toelichting is gegeven. Het merendeel van de vorderingen 
van het personeel zal kunnen worden overgenomen door het UWV. Het 
personeel is geïnformeerd dat een deel van de vordering dat nog zou resteren 
na uitkering door het UWV ter verificatie kan worden ingediend bij de curator.

06-09-2018 
 1

De curator wacht op indienen van een vordering door het UWV en eventueel 
indiening door werknemers van aanvullende vorderingen, namelijk voor zover 
het UWV loonbetalingsverplichtingen niet overneemt.

29-11-2018 
 2

De curator wacht op indienen van een vordering door het UWV en eventueel 
indiening door werknemers van aanvullende vorderingen, namelijk voor zover 
het UWV loonbetalingsverplichtingen niet overneemt.

25-02-2019
 3

3. Activa



3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Niet van toepassing. 06-09-2018 
 1

Niet van toepassing. 06-09-2018 
 1

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Opel Zafira € 1.797,00 € 0,00

Inboedelgoederen en inventaris € 3.500,00 € 0,00

totaal € 5.297,00 € 0,00



Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Ter plekke zijn door de curator inboedelgoederen ten behoeve van het 
kinderhuis aangetroffen. Er zijn kamers ingericht als woonkamers en 
slaapkamers. Er zijn keukens en slaapkamers ingericht met daarbij behorende 
goederen en apparatuur. Voorts is een kamer ingericht als kantoor met 
kantoormeubilair, computer en bij- en toebehoren. Curator heeft 
geconstateerd dat de goederen gedateerd zijn. De curator laat een nadere 
beschrijving en waardebepaling maken.  

Gefailleerde heeft in eigendom een Opel Zafira, kenteken 60-NX-LT. Deze auto 
zal ten gunste van de boedel worden verkocht.

Verkoopopbrengst nog niet bekend.
Boedelbijdrage niet van toepassing.

06-09-2018 
 1

De curator heeft veilinghuis Bouwman en Bouwman ingeschakeld om de Opel 
Zafira, kenteken 60-NX-LT te verkopen. De hoogste opbrengst bleek een 
bedrag van € 1.797,=. Daarop strekt in mindering de ten behoeve van deze 
verkoop gemaakte (veiling)kosten groot € 539,10 (waarvan € 93,56 btw).

Van de aangetroffen inboedelgoederen, bedrijfsmiddelen en inventaris, is een 
beschrijving en waardering gemaakt door het door de curator ingeschakelde 
veilinghuis Bouwman en Bouwman te Brummen. De curator heeft vervolgens 
contact gehad met partijen die zich geïnteresseerd hebben getoond in 
overname van (onderdelen van) deze goederen. Er leek een partij 
geïnteresseerd in overname van het geheel, met als doel om op de 
desbetreffende locatie een zogenoemd Parentshouse te openen. Na eerste 
contacten terzake en het delen van informatie omtrent beschrijving en 
waardering van de goederen, kon de curator met de desbetreffende partij 
geen contact meer krijgen. Vervolgens zijn in overleg met het veilinghuis de 
nodige voorbereidingen getroffen om de goederen ter plekke openbaar te 
verkopen, nu immers tot te gelde making van de goederen en ontruiming van 
het gehuurde moest worden gekomen. Daarna is nader overleg gevoerd met 
de verhuurder van het pand. De curator heeft de verhuurder in de gelegenheid 
gesteld om goederen te kopen. Na onderhandeling terzake is er de tussen de 
curator en de verhuurder overeenstemming bereikt over de koop van de 
desbetreffende goederen voor een bedrag van € 3.500,= inclusief btw. Voor 
deze onderhandse verkoop is toestemming gevraagd en verkregen van de 
Rechter-commissaris. De koopovereenkomst is opgemaakt en inmiddels 
ondertekend. De koopprijs is betaald. De koopprijs is conform de waardering 
door het veilinghuis. Bovendien was het de verwachting dat ingeval van 
openbare verkoop ter plekke, de te maken kosten de baten zouden evenaren, 
zo niet overtreffen. 

Kortom: 
Opel Zafira: € 1.797,= minus € 539,10 inclusief btw is € 1.257,90
Inboedelgoederen, bedrijfsmiddelen en inventaris: € 3.500,= inclusief btw. 
Daarvoor zijn kosten voor taxatie en verkoopondersteuning gemaakt groot € 
496,10 (waarvan € 86,10 btw).

29-11-2018 
 2

Niet van toepassing. 
Er zijn geen zekerheden gevestigd, die van belang zouden (kunnen) zijn voor 
effectuering van het bodemvoorrecht van de fiscus.

06-09-2018 
 1



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

Er zal door de curator een nadere beschrijving en waardering worden gedaan 
van de aanwezige goederen. Voorts zal worden bezien op welke w ijze de 
goederen te gelde gemaakt kunnen worden. Zoals aangegeven zijn de 
goederen gedateerd doch bruikbaar. Zeker voor het doel waarvoor de 
goederen door gefailleerde werden gebruikt. Er zijn contacten met een 
potentieel nieuwe huurder van het desbetreffende pand, die het pand zou 
w illen laten gebruiken voor opvang van een-ouder-gezinnen. Mogelijkerw ijs 
bestaat interesse in overname van de inboedel. De curator onderhoudt 
contacten met die potentieel nieuwe huurder. Lukt dat niet, dan zal een 
andere w ijze van verkoop aan de orde zijn.
De auto zal aan geïnteresseerde partijen door tussenkomst van het veilinghuis 
worden aangeboden.

06-09-2018 
 1

Zie hiervoor. Goederen zijn verkocht. De verkoopopbrengst is inmiddels op de 
boedelrekening ontvangen. Facturen voor gemaakte boedelkosten zijn 
voldaan.

29-11-2018 
 2

Er is verder geen sprake van voorraad of onderhandenwerk. 

Verkoopopbrengst niet van toepassing.
Boedelbijdrage niet van toepassing.

06-09-2018 
 1

Verder geen. 06-09-2018 
 1

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

€ 835,24

totaal € 835,24 € 0,00



Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

ING Bank
De curator heeft de ING Bank verzocht om het positief saldo op de rekening
over te boeken op de boedelrekening. 
De curator is gebleken van een aantal opvallende mutaties in juli 2018. 
De curator onderzoekt deze nader.

OV-tegoeden
De curator heeft als gevolg van het eindigen van OV-kaarten recht op 
terugbetaling van een OV-tegoed van circa € 200,=. Betaling daarvan zal naar 
verwachting in september volgen.

Stagefonds Zorg 2017-2018
De curator heeft een aanvraag ingediend voor het zogenoemde Stagefonds
Zorg 2017-2018 in verband met aanvraag voor subsidie voor betaalde
stagevergoeding. Eventuele betalingen daaruit komen de boedel toe. Naar
verwachting zullen de betalingen in december 2018 volgen.

Gelden derden
Uit de curator ter beschikking staande administratie was af te leiden dat er bij 
de advocaat van gefailleerde een bedrag op de derdenrekening zou zijn
geparkeerd. De curator heeft de desbetreffende advocaat verzocht dat bedrag
aan de boedel over te maken. Inmiddels is gebleken dat dit bedrag niet door 
gefailleerde op de derdenrekening was betaald, maar door mevrouw Stottelaar  
privé. Dat bedrag komt de boedel dan ook niet toe. 

Verkoopopbrengst omvang nog niet bekend.

06-09-2018 
 1

De curator heeft meermaals contact gehad met de ING Bank. In totaal is er 
door de ING op de boedelrekening voldaan een saldo groot € 833,72. 
Daaronder overigens begrepen de in het vorige verslag genoemde OV-
tegoeden. Deze zijn namelijk op de ING rekening betaald. Overigens heeft de 
curator inmiddels de mutaties op de ING Bank in de periode vóór de 
faillietverklaring nader onderzocht. De curator is daarin niets bijzonders 
opgevallen.

ABN AMRO Bank
Van de ABN AMRO Bank is een saldo ontvangen van € 1,52.

Stagefonds Zorg 2017-2018
De curator wacht de betaling in december 2018 nog af. 

Kasgeld
Afstorten kasgeld (beperkt bedrag).

29-11-2018 
 2

Op 20 december 2018 is de uitkering uit het Stagefonds groot € 1.680,= op 
de boedelrekening bijgeschreven.

Kasgeld
Afstorten kasgeld (beperkt bedrag).

25-02-2019
 3



3.9 Werkzaamheden andere activa

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

-nadere incasso ING-rekening;
-nader onderzoek naar mutaties op ING-rekening in juli 2018;
-incasseren OV-tegoed;
-incasseren vergoeding uit Stagefonds;

06-09-2018 
 1

-incasseren vergoeding uit Stagefonds;
-incasso eventueel nakomende mutaties op ING-rekening;
-afstorten kasgeld.

29-11-2018 
 2

afstorten kasgeld. 25-02-2019
 3

4. Debiteuren

Per datum faillissement zijn er geen openstaande debiteuren. 
Opbrengst niet van toepassing.
Boedelbijdrage niet van toepassing.

06-09-2018 
 1

Verder geen. 06-09-2018 
 1

5. Bank/Zekerheden

De bank heeft geen vordering. Bij de ING-bank was er een klein tegoed.
06-09-2018 

 1

Op basis van de huidige informatie is er geen sprake van afgesloten lease-
contracten.

06-09-2018 
 1



5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

Op basis van de huidige gegevens constateert de curator dat er geen sprake 
is van gegeven zekerheden. Er zijn geen vorderingen van banken of andere 
kredietverstrekkers. Er zijn geen zekerheden verstrekt.

06-09-2018 
 1

Er is geen sprake van pand- of hypotheekhouder. 06-09-2018 
 1

Vooralsnog is niet gebleken van enig eigendomsvoorbehoud. 06-09-2018 
 1

Vooralsnog is niet gebleken van retentierechten. 06-09-2018 
 1

Vooralsnog is niet gebleken van reclamerechten. 06-09-2018 
 1

Niet van toepassing.
29-11-2018 

 2

Zie hiervoor, verder geen. 06-09-2018 
 1

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

Van voortzetten van activiteiten tijdens faillietverklaring is geen sprake.
Activiteiten waren reeds kort vóór de datum van faillietverklaring gestaakt.
Kinderen waren reeds op initiatief en aandringen van Lindenhout elders 
ondergebracht.

06-09-2018 
 1



6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7.1 Boekhoudplicht

Niet van toepassing. 06-09-2018 
 1

Verder geen. 06-09-2018 
 1

Doorstarten onderneming

De curator is niet gebleken van mogelijkheden voor een doorstart. Zoals 
hiervoor aangegeven waren de activiteiten reeds vóór datum faillietverklaring 
gestaakt. De kinderen waren reeds elders ondergebracht. De contracten met 
Lindenhout waren reeds vóór datum faillietverklaring opgezegd, althans niet 
voortgezet. Doorstart van de activiteiten was en is dan ook niet (meer) aan de 
orde.

06-09-2018 
 1

Niet van toepassing. 06-09-2018 
 1

Niet van toepassing.
06-09-2018 

 1

Niet van toepassing.
06-09-2018 

 1

Zie hiervoor, verder geen. 06-09-2018 
 1

7. Rechtmatigheid

Nader onderzoek volgt. 06-09-2018 
 1

Naar mening van de curator is door gefailleerde aan de boekhoudplicht 29-11-2018 



7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

voldaan. De boekhouding is dusdanig bijgewerkt dat per datum 
faillietverklaring de rechten en plichten van de onderneming konden worden 
gekend.

 2

Jaarrekeningen zijn opgemaakt en voor zover verplicht gepubliceerd tot en met 
2017. Per  datum faillietverklaring is er een kolommenbalans 2018 ter 
beschikking gesteld.

06-09-2018 
 1

Er is een samenwerkingsverklaring afgegeven. 06-09-2018 
 1

Niet van toepassing; er is sprake van een stichting. 06-09-2018 
 1



7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Nader onderzoek volgt.

06-09-2018 
 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

De curator heeft de administratie en jaarrekeningen nader onderzocht. Ook 
heeft de curator de mutaties op de bankrekeningen beoordeeld. Tot slot is de 
(w ijze van) beëindiging van de overeenkomst met Lindenhout nader 
beoordeeld, nu dat een belangrijke oorzaak van het faillissement lijkt te zijn; 
immers na deze opzegging was het faillissement onafwendbaar. 
De mutaties op de bankrekening laten geen bijzonderheden zien. Gefailleerde 
heeft zoveel mogelijk getracht aan haar verplichtingen te blijven voldoen. Voor 
zover gelden daarvoor beschikbaar waren, zijn deze aangewend om met name 
personeelskosten e.d. te betalen. Toen in juli 2018 bleek dat verkoop c.q. 
doorstart van de onderneming niet tot de mogelijkheden behoorde, is het 
faillissement aangevraagd. Het merendeel van de omzet werd gerealiseerd op 
grond van een met Lindenhout gesloten overeenkomst. Op grond van die 
overeenkomst is een deel van de zorg (met name opvang en huisvesting) door 
Lindenhout opgedragen aan gefailleerde. Jarenlang heeft de organisatie als 
een soort ‘familie’ gewerkt. Contacten tussen leiding en personeel en 
opgevangen kinderen waren goed. W ijzigingen binnen het bestuur (ziekte, 
overnemen van taken, aftreden van bestuurders) veranderden de onderlinge 
verhoudingen. Dit had onder andere tot gevolg dat werknemers zich ziek 
hebben gemeld. Deze werknemers moesten worden vervangen. Bovendien 
moest in het kader van Wet Verbetering Poortwachter kosten worden gemaakt 
ten behoeve van re-integratie van de personeelsleden. Uit de curator ter 
beschikking staande gegevens blijkt dat de omzet de afgelopen jaren stabiel is 
gebleven. Personeelskosten namen evenwel toe. Dat is ook te zien in de 
jaarrekeningen. In 2017 is er een forse toename van de personeelskosten en 
ineens een negatief resultaat. Dat zet zich in 2018 voort. Deze lijn kon niet 
worden gekeerd en onvoldoende worden opgevangen. De curator ziet geen 
reden om onbehoorlijke bestuur aan te nemen.

29-11-2018 
 2

7.6 Paulianeus handelen

Nader onderzoek volgt.

06-09-2018 
 1

7.6 Paulianeus handelen

Zie hiervoor, onder 7.5.
De curator heeft evenmin aanleiding om paulianeus handelen aan te nemen.

29-11-2018 
 2



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

Nader rechtmatigheidsonderzoek. 
Daarin wordt onder andere betrokken hetgeen de curator zal constateren naar
aanleiding van de overgedragen administratie, mutaties op de ING-rekening 
en de bestuursw isselingen die hebben plaatsgehad en de gevolgen daarvan.

06-09-2018 
 1

Zie hiervoor, verder geen, tenzij er zich nieuwe informatie aandient, waarnaar 
onderzoek moet worden gedaan.

29-11-2018 
 2

8. Crediteuren

Voor zover bekend nog geen.
06-09-2018 

 1

Salaris curator en verschotten, omvang nog niet bekend.

Voor zover bekend nog geen.

29-11-2018 
 2

25-02-2019
 3

Voor zover bekend nog geen.
06-09-2018 

 1

Voor zover bekend nog geen.
29-11-2018 

 2

Voor zover bekend nog geen.
25-02-2019

 3

Voor zover bekend nog geen.
06-09-2018 

 1

Omvang nog niet bekend.
29-11-2018 

 2



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

Voor zover bekend nog geen.
06-09-2018 

 1

€ 345,00

1, GBLT zuiveringsheffing bedrijfsruimte € 345,=

29-11-2018 
 2

25-02-2019
 3

7 06-09-2018 
 1

12

12 (de vorderingen van Innova Energie en Tribuut zijn gesplitst, wel apart als 
crediteur opgeteld).

29-11-2018 
 2

13

13 (de vorderingen van Innova Energie en Tribuut zijn gesplitst, wel apart als 
crediteur opgeteld).

25-02-2019
 3

€ 24.503,60

€ 24.503,60 waarvan ingediend € 12.183,54.

06-09-2018 
 1

€ 28.469,75

€ 28.469,75, waarvan ingediend € 17.188,96

29-11-2018 
 2

€ 28.469,75

€ 28.469,75, waarvan ingediend € 17.188,96.

25-02-2019
 3

Nog niet bekend. 06-09-2018 
 1

Naar verwachting opheffing wegens gebrek aan baten. 29-11-2018 
 2

Naar verwachting opheffing wegens gebrek aan baten. 25-02-2019
 3



8.8 Werkzaamheden crediteuren

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10.1 Plan van aanpak

Nader inventariseren crediteuren. 06-09-2018 
 1

Nader inventariseren crediteuren. 29-11-2018 
 2

Nader inventariseren crediteuren. 25-02-2019
 3

9. Procedures

Niet van toepassing. 06-09-2018 
 1

Niet van toepassing. 06-09-2018 
 1

Niet van toepassing. 06-09-2018 
 1

Niet van toepassing. 06-09-2018 
 1

10. Overig

- opleveren gehuurde
- eventuele vorderingen na uitkering UWV werknemers inventariseren;
- nadere beschrijving, waardering en verkoop aanwezige goederen;
- verkoop auto;
- incasso premie tegoeden
-nadere incasso ING-rekening;
-nader onderzoek naar mutaties op ING-rekening in juli 2018;
-incasseren OV-tegoed;
-incasseren vergoeding uit Stagefonds;

06-09-2018 
 1



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

-nader rechtmatigheidsonderzoek. 
-nader inventariseren crediteuren

-inventariseren, beoordelen ingediende vordering door het UWV;
-inventariseren en beoordelen eventuele vorderingen van werknemers, voor 
zover het UWV de loonbetalingsverplichtingen niet overneemt;
-zonodig incasseren nadere bijschrijvingen op de ING-rekening;
-incasseren vergoeding uit Stagefonds;
-zonodig nader inventariseren crediteuren;
-overige bijkomende werkzaamheden.

29-11-2018 
 2

-inventariseren, beoordelen ingediende vordering door het UWV;
-inventariseren en beoordelen eventuele vorderingen van werknemers, voor 
zover het UWV de loonbetalingsverplichtingen niet overneemt;
-zonodig nader inventariseren crediteuren;
-overige bijkomende werkzaamheden;
-afstorten kasgeld.

25-02-2019
 3

Nog niet bekend. 06-09-2018 
 1

Nog niet bekend. 29-11-2018 
 2

25-5-2019 25-02-2019 
 3

Zie hiervoor. 06-09-2018 
 1

Zie hiervoor. 29-11-2018 
 2

Bijlagen
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