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

Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Betreft

Algemene gegevens

Stichting IJshockey Noviomagus 16-02-2021 
 1

De stichting Stichting IJshockey Noviomagus, statutair gevestigd en
kantoorhoudende te Nijmegen (6537 TM) aan de Van Rosenburgweg 2,
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53750314, hierna te
noemen: "Noviomagus".

16-02-2021 
 1

Het bevorderen van de ijshockeysport in de Gemeente Nijmegen en omstreken
door middel van een mannen ijshockeyteam in de zogenaamde BeNe-League.
In deze competitie komen Nederlandse en Belgische clubs uit.

16-02-2021 
 1

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2019 € 198.580,00 € -136.642,00 € 218.014,00

2018 € 127.363,00 € -20.775,00 € 18.659,00

2020 € 38.376,00 € -29.913,00 € 243.903,00

Verslagnummer 6
Datum verslag 11-05-2022
Insolventienummer F.05/21/18
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000174203:F001
Datum uitspraak 19-01-2021

R-C mr. S. Boot
Curator mr C.F.H. Donners

file:///main.aspx?etn=spi_zaak&pagetype=entityrecord&id=33e751c4-695a-eb11-80fd-0050568031ed
file:///main.aspx?etn=contact&pagetype=entityrecord&id=a9ce5ecd-0161-e511-80c6-005056ac167e


Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

Het boekjaar loopt van 1 mei tot en met 30 april. Een ijshockeyseizoen loopt
van 1 september tot en met 31 maart. Over de seizoenen 2018/2019 en
2019/2020 zijn geen jaarrekeningen opgemaakt.

16-02-2021 
 1

0 16-02-2021 
 1

€ 1.216,39 16-02-2021 
 1

€ 2.063,39 12-05-2021 
 2

€ 2.063,39 12-08-2021 
 3

€ 2.655,22 12-11-2021 
 4

€ 2.655,22 11-02-2022 
 5

€ 2.655,22 11-05-2022
 6



Verslagperiode

Bestede uren

Toelichting bestede uren

van 
19-1-2021

t/m 
15-2-2021

16-02-2021 
 1

van 
16-2-2021

t/m 
11-5-2021

12-05-2021 
 2

van 
12-5-2021

t/m 
11-8-2021

12-08-2021 
 3

van 
12-8-2021

t/m 
11-11-2021

12-11-2021 
 4

van 
12-11-2021

t/m 
10-2-2022

11-02-2022 
 5

van 
11-2-2022

t/m 
10-5-2022

11-05-2022
 6

Verslagperiode Bestede uren

1 42 uur 54 min

2 41 uur 0 min

3 29 uur 0 min

4 34 uur 12 min

5 6 uur 18 min

6 21 uur 48 min

totaal 175 uur 12 min



Toelichting bestede uren

1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

De curator en zijn collega's hebben in dit faillissement in totaal 42,9 uren
besteed. Bij elk onderdeel in het faillissementsverslag wordt separaat
aangegeven hoeveel tijd aan het betreffende onderdeel is besteed.

16-02-2021 
 1

De curator en zijn collega's hebben in dit faillissement inmiddels in totaal 83,9
uren besteed.

12-05-2021 
 2

De curator en zijn collega's hebben in dit faillissement inmiddels in totaal 112,9
uren besteed. In de afgelopen verslagperiode heeft de tijdsbesteding met
name betrekking gehad op het rechtmatigheidsonderzoek.

12-08-2021 
 3

De curator en zijn collega's hebben in dit faillissement inmiddels in totaal 147,1
uren besteed. In de afgelopen verslagperiode heeft de tijdsbesteding met
name betrekking gehad op het rechtmatigheidsonderzoek.

12-11-2021 
 4

De curator en zijn collega's hebben in dit faillissement inmiddels in totaal 153,4
uren besteed. In de afgelopen verslagperiode heeft de tijdsbesteding
voornamelijk betrekking gehad op het bespreken van de resultaten van het
rechtmatigheidsonderzoek met het (voormalig) bestuur.

11-02-2022 
 5

De curator en zijn collega's hebben in dit faillissement inmiddels in totaal
175,2 uren besteed. In de afgelopen verslagperiode heeft de tijdsbesteding
voornamelijk betrekking gehad op het overleg met het (voormalig) bestuur
over de resultaten van het rechtmatigheidsonderzoek.

11-05-2022
 6

1. Inventarisatie

Noviomagus is op 5 oktober 2011 opgericht. Het huidige bestuur wordt
gevormd door de heer P.J. Fondse (voorzitter), mevrouw M.T.M.A. Vooren-
Hendriks (secretaris) en mevrouw M.G. Croonen (penningmeester).

16-02-2021 
 1

Op dit moment zijn er geen lopende procedures. 16-02-2021 
 1

De curator heeft de gebruikelijke bedrijfsverzekeringen aangetroffen. De
verzekeringen zijn door de curator opgezegd.

16-02-2021 
 1

De afgelopen verslagperiode is van Reaal een premierestitutie van € 591,83
ontvangen op de boedelrekening.

12-11-2021 
 4



1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

Noviomagus had een huurovereenkomst voor bepaalde tijd voor verschillende
ruimten in het Triaviumcomplex, welke liep tot maart 2020. Hier vonden de
ijshockeytrainingen en wedstrijden plaats. Vanwege de coronapandemie is
geen nieuwe huurovereenkomst gesloten.

16-02-2021 
 1



1.5 Oorzaak faillissement

De huidige bestuursleden hebben als volgt over de oorzaken van het
faillissement verklaard.

De oorzaken van het faillissement zouden voornamelijk zijn ontstaan vóór het
aantreden van het huidige bestuur.

In het seizoen 2019/2020 zou op ruime voet zijn geleefd. Dit zou deels het
gevolg zijn geweest van een optimistische begroting door de voormalig
penningmeester. Hierdoor waren de uitgaven niet in lijn met de inkomsten. Er
werd onder andere veel geld uitgegeven aan spelers voor de selectie,
leaseauto's en materiaal. Daarnaast werd een trainer ontslagen en moest aan
hem een afkoopsom worden betaald. Vervolgens werd de competitie vanwege
de coronapandemie beëindigd. Hierdoor is de finalereeks voor het
kampioenschap niet doorgegaan en zijn er geen (extra) ticketinkomsten
gegenereerd. Dit alles resulteerde in een aanzienlijk verlies over het seizoen
2019/2020.

Vanwege de coronapandemie is het seizoen 2020/2021 nooit begonnen. Het
huidige bestuur zou bij de start van het seizoen hebben geprobeerd de
schuldenlast te verlagen door middel van overleg met de crediteuren over het
kw ijtschelden van schulden. Uiteindelijk zijn zij hierin niet geslaagd en zagen
zij op korte termijn geen kans inkomsten te genereren. De stichting zou
onvoldoende aanspraak hebben kunnen maken op het bestaande steunpakket
in het kader van de coronapandemie. Het bestuur zag dan ook geen andere
mogelijkheid dan het aanvragen van het faillissement.

De curator zal nader onderzoek doen naar bovenstaande lezing van de
bestuursleden van Noviomagus over de oorzaak van het faillissement.

16-02-2021 
 1

De curator heeft bovenstaande lezing over de oorzaken van het faillissement
nog in onderzoek. De curator heeft in de afgelopen verslagperiode gesprekken
gevoerd met enkele oud-bestuursleden van gefailleerde. De gesprekken
worden in de komende verslagperiode voortgezet.

12-05-2021 
 2

De curator verwacht in de komende verslagperiode zijn onderzoek naar de
oorzaken van het faillissement af te kunnen ronden.

12-08-2021 
 3

De curator heeft inmiddels een standpunt ingenomen ten aanzien van de
oorzaken van het faillissement. De curator heeft dit standpunt ook met het
(voormalige) bestuur van gefailleerde gedeeld. Aangezien de curator hierover
nog in gesprek is met de (voormalige) bestuursleden, zal de curator pas in het
volgende verslag zijn conclusies openbaar kunnen maken.

12-11-2021 
 4

Het (voormalig) bestuur heeft gereageerd op de standpunten van de curator.
Naar aanleiding van deze reactie heeft de curator aanvullende informatie bij de
(voormalig) bestuursleden opgevraagd. De curator is nog in afwachting van
deze informatie. De curator verwacht zijn conclusies hierna openbaar te
kunnen maken.

11-02-2022 
 5

De curator kan op dit moment zijn conclusies nog niet openbaar maken. De
curator verwacht dat hij in het volgende verslag de oorzaken van het
faillissement kan vermelden.

11-05-2022
 6



2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

2. Personeel

Personeelsleden 
0

Toelichting 

Noviomagus heeft geen werknemers in dienst. In het verleden had
Noviomagus uitsluitend een trainer/coach in dienst. De arbeidsovereenkomst
met de coach liep via een uitzendbureau en is reeds afgewikkeld. De spelers
speelden de wedstrijden op basis van een onkostenvergoeding. Alle
vergoedingen zouden zijn voldaan. De overige staf bestond uit vrijw illigers.

16-02-2021 
 1

Personeelsleden 
0

Toelichting 

Niet van toepassing.

16-02-2021 
 1

Datum Aantal Toelichting

Niet van toepassing.

totaal 0

Geen. 16-02-2021 
 1

Bestede tijd in verslagperiode: 0,1 uur 12-08-2021 
 3

3. Activa

Beschrijving Verkoopopbr. Hypotheek Boedelbijdr.

Geen.

totaal € 0,00 € 0,00



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

Noviomagus heeft geen onroerende zaken in eigendom. 16-02-2021 
 1

Geen. 16-02-2021 
 1

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Vergadertafel met stoelen, koffie- en
theeapparaat, opbergkasten en gebruikt
ijshockeymateriaal.

€ 700,00

totaal € 700,00 € 0,00

Uit de administratie van Noviomagus volgt dat er beperkte bedrijfsmiddelen
aanwezig zijn. Het gaat dan onder andere om een vergadertafel met stoelen,
koffie- en theeapparaat en opbergkasten. De curator zal de bedrijfsmiddelen
en overige activa proberen te verkopen.

16-02-2021 
 1

De curator heeft de bedrijfsmiddelen voor een bedrag van € 700,00 excl. btw
verkocht.

12-05-2021 
 2

Niet van toepassing. 16-02-2021 
 1

Inventarisatie. 16-02-2021 
 1

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Geen

totaal € 0,00 € 0,00

Niet van toepassing. 16-02-2021 
 1



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

Geen. 16-02-2021 
 1

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Restitutie € 591,83

Kasgeld € 638,10

Creditsaldo € 578,29

totaal € 1.808,22 € 0,00

Noviomagus beschikt over verschillende activa die voor het spelen van
ijshockey werden gebruikt. Daarnaast had Noviomagus een fanshop in het
Triavium waar verschillende artikelen werden verkocht. Vanwege de
coronapandemie is het nog niet mogelijk geweest een inventarisatie te maken
van deze artikelen. Op zeer korte termijn zal het bestuur een volledige lijst met
alle activa, waaronder de artikelen uit de fanshop, aan de curator toesturen.

De curator zal vervolgens de activa en de bedrijfsmiddelen trachten te
verkopen.

De curator heeft het kassaldo van € 638,10 ontvangen. Dit bedrag is op de
faillissementsrekening bijgeschreven.

16-02-2021 
 1

Het ijshockeymateriaal is samen met de bedrijfsmiddelen verkocht voor een
totaalbedrag van € 700,00 excl. btw.

12-05-2021 
 2

Inventarisatie, correspondentie bestuurder en mogelijk geïnteresseerden.

Totaal aan activa bestede tijd in verslagperiode: 3 uur.

16-02-2021 
 1

Verkoop activa.

Totaal aan activa bestede tijd in verslagperiode: 5,5 uur.

12-05-2021 
 2



4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

4. Debiteuren

Beschrijving Omvang Opbrengst Boedelbijdr.

Geen

totaal € 0,00 € 0,00 € 0,00

Per datum faillissement zou Noviomagus niet over debiteuren beschikken. 16-02-2021 
 1

Bestede tijd in verslagperiode: 0,1 uur. 16-02-2021 
 1

5. Bank/Zekerheden

€ 0,00

Toelichting vordering van bank(en) 

Noviomagus hield een bankrekening bij Rabobank aan. Het bestuur van
Noviomagus heeft verklaard dat Noviomagus geen financiering bij Rabobank of
bij een andere bank had. Tot op heden hebben er ook geen banken een
vordering bij de curator ingediend.

Per datum faillissement was sprake van een positief saldo van € 578,29. Dit
bedrag is op verzoek van de curator overgemaakt naar de
faillissementsrekening.

16-02-2021 
 1

Het bestuur heeft verklaard dat er twee leaseovereenkomsten voor auto's
liepen. De leaseovereenkomsten zijn beëindigd en de auto's zijn aan de
leasemaatschappijen geretourneerd.

16-02-2021 
 1

Noviomagus zou geen zekerheden hebben verstrekt. 16-02-2021 
 1



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

Niet van toepassing. 16-02-2021 
 1

Eén crediteur heeft een eigendomsvoorbehoud geclaimd. De zaken zijn echter
in de normale bedrijfsuitoefening verbruikt.

16-02-2021 
 1

Niet van gebleken. 16-02-2021 
 1

Niet van gebleken. 16-02-2021 
 1

€ 0,00

Toelichting 

Niet van toepassing.

16-02-2021 
 1

Correspondentie banken.

Bestede tijd in verslagperiode: 1,6 uur.

16-02-2021 
 1

Bestede tijd in verslagperiode: 0,1 uur. 12-05-2021 
 2

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

Niet van toepassing. 16-02-2021 
 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. 16-02-2021 
 1

Geen. 16-02-2021 
 1

Doorstarten onderneming

De activiteiten worden niet voortgezet. De curator heeft van het huidige
bestuur vernomen dat een werkgroep bezig zou zijn met het onderzoeken of
op termijn een nieuw ijshockeyteam kan worden gevormd. Het zou onzeker
zijn of dit komend seizoen al zal plaatsvinden.

16-02-2021 
 1

Niet van toepassing. 16-02-2021 
 1

Toelichting 

Geen.

16-02-2021 
 1

Toelichting 

Niet van toepassing.

16-02-2021 
 1

Geen. 16-02-2021 
 1

7. Rechtmatigheid

De curator heeft inmiddels de administratie van Noviomagus ontvangen. De
curator onderzoekt of aan de boekhoudverplichting is voldaan.

16-02-2021 
 1



7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

In onderzoek. 12-05-2021 
 2

In onderzoek. 12-08-2021 
 3

Niet van toepassing. 16-02-2021 
 1

Niet van toepassing. 16-02-2021 
 1

Niet van toepassing. 16-02-2021 
 1

Toelichting 

In onderzoek.

16-02-2021 
 1

In onderzoek 16-02-2021 
 1



7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Zie bovenstaand. 12-05-2021 
 2

De curator streeft ernaar om in de komende verslagperiode zijn
rechtmatigheidsonderzoek af te ronden.

12-08-2021 
 3

De curator heeft zijn rechtmatigheidsonderzoek inmiddels afgerond. De curator
is echter nog in gesprek met de (voormalige) bestuursleden over de
uitkomsten van dit onderzoek. Om die reden zal de curator zijn bevindingen
nog niet in dit verslag openbaar maken, maar zal dit pas in het volgende
verslag gebeuren.

12-11-2021 
 4

De curator heeft zijn gesprekken met de (voormalig) bestuursleden nog niet
afgerond. De (voormalig) bestuursleden hebben aanvullende informatie aan de
curator verstrekt en hebben toegezegd nog verdere informatie te verstrekken.
De curator verwacht in de komende verslagperiode de gesprekken af te
ronden. De curator zal hierna zijn bevindingen met betrekking tot het
rechtmatigheidsonderzoek openbaar maken.

11-02-2022 
 5

De gesprekken met de (voormalig) bestuursleden zijn op dit moment nog niet
afgerond. Om die reden kan de curator zijn bevindingen met betrekking tot
het rechtmatigheidsonderzoek nog niet openbaar maken. De curator streeft
ernaar deze bevindingen in het volgende verslag openbaar te maken.

11-05-2022
 6

Inventarisatie, correspondentie bestuur en bestuderen stukken.

Bestede tijd in verslagperiode: 14,3 uur.

16-02-2021 
 1

Bestuderen stukken en bespreking oud-bestuursleden.

Bestede tijd in verslagperiode: 24,5 uur.

12-05-2021 
 2

Bestede tijd in verslagperiode: 23,1 uur. 12-08-2021 
 3

Bestede tijd in verslagperiode: 30 uur. 12-11-2021 
 4

Gesprekken (voormalig) bestuursleden en correspondentie advocaat van
(voormalig) bestuursleden.

Bestede tijd in verslagperiode: 5,3 uur.

11-02-2022 
 5

Overleg en correspondentie met advocaten van voormalig bestuursleden.

Bestede tijd in verslagperiode: 19,6 uur

11-05-2022
 6

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

Toelichting 

De curator verwacht, naast zijn eigen salaris, geen andere boedelvorderingen.

16-02-2021 
 1

€ 18.216,00

Toelichting 

De Belastingdienst heeft een preferente vordering van € 18.216,00 bij de
curator ingediend.

16-02-2021 
 1

€ 22.398,00

Toelichting 

De Belastingdienst heeft haar preferente vordering verhoogd naar €
22.398,00.

12-08-2021 
 3

Toelichting 

Vooralsnog niet ingediend. De curator verwacht ook niet dat alsnog een
vordering door het UWV zal worden ingediend.

16-02-2021 
 1

Toelichting 

Vooralsnog niet van gebleken.

16-02-2021 
 1

10 16-02-2021 
 1

20 12-05-2021 
 2

20 12-08-2021 
 3

20 12-11-2021 
 4



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

€ 289.449,94 16-02-2021 
 1

€ 358.461,55 12-05-2021 
 2

€ 358.461,55 12-08-2021 
 3

€ 358.461,55 12-11-2021 
 4

Op dit moment kan de curator nog geen uitspraak doen over de w ijze waarop
dit faillissement zal worden afgewikkeld.

16-02-2021 
 1

Vooralsnog onbekend. 11-02-2022 
 5

Inventarisatie, correspondentie crediteuren en overige voorkomende
werkzaamheden.

Bestede tijd in verslagperiode: 7,4 uur.

16-02-2021 
 1

Correspondentie crediteuren en overige voorkomende werkzaamheden.

Bestede tijd in verslagperiode: 8 uur.

12-05-2021 
 2

Correspondentie crediteuren en overige voorkomende werkzaamheden.

Bestede tijd in verslagperiode: 3,2 uur.

12-08-2021 
 3



9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10.1 Plan van aanpak

9. Procedures

Er liep een procedure tussen de voormalig penningmeester en zijn werkgever.
De voormalig penningmeester was tot juni 2019 in functie.

In deze procedure is Noviomagus in vrijwaring opgeroepen door de voormalig
penningmeester. Inmiddels is hij veroordeeld, omdat hij gelden van zijn
werkgever zou hebben doorgesluisd naar Noviomagus. Dit geld zou volgens
het bestuur aan de voormalig penningmeester zelf ten goede zijn gekomen.

Noviomagus is veroordeeld de voormalig penningmeester te vrijwaren tot een
maximum bedrag van ruim € 181.000,00, met dien verstande dat zij pas
verplicht is tot enige betaling als de voormalig penningmeester meer dan het
door hem te dragen deel van de met Noviomagus samen te vergoeden som
heeft voldaan.

16-02-2021 
 1

Zie bovenstaand. 16-02-2021 
 1

Zie bovenstaand. 16-02-2021 
 1

Geen. 16-02-2021 
 1

10. Overig

De curator zal in de volgende verslagperiode in ieder geval de volgende
werkzaamheden verrichten:

1. nadere inventarisatie crediteuren;
2. verkoop activa;
3. rechtmatigheidsonderzoek;
4. overige voorkomende werkzaamheden.

16-02-2021 
 1

De curator zal zich in de komende verslagperiode met name richten op het
rechtmatigheidsonderzoek, waaronder de oorzaak van het faillissement.

12-05-2021 
 2

De curator zal in de komende verslagperiode zijn rechtmatigheidsonderzoek
voortzetten. De curator streeft ernaar om dit onderzoek in deze verslagperiode

12-08-2021 



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

af te ronden.  3

De curator zal in de komende verslagperiode de bevindingen van zijn
rechtmatigheidsonderzoek verder met het (voormalige) bestuur bespreken en
een definitief standpunt innemen over eventuele vervolgmaatregelen.

12-11-2021 
 4

De curator verwacht dat hij de gesprekken over de uitkomsten van het
rechtmatigheidsonderzoek de komende verslagperiode kan afronden.

11-02-2022 
 5

De curator streeft ernaar om in de komende verslagperiode het
rechtmatigheidsonderzoek af te ronden en conclusies te kunnen trekken.

11-05-2022
 6

Vooralsnog onbekend. 16-02-2021 
 1

11-11-2022 11-05-2022
 6

Opstellen verslag en overige werkzaamheden.

Bestede tijd in verslagperiode: 10,8 uur.

16-02-2021 
 1

Opstellen verslag en overige werkzaamheden.

Bestede tijd in verslagperiode: 2,9 uur.

12-05-2021 
 2

Opstellen verslag en overige werkzaamheden.

Bestede tijd in verslagperiode: 2 uur.

12-08-2021 
 3

Bestede tijd in verslagperiode: 4 uur. 12-11-2021 
 4

Opstellen verslag en overige voorkomende werkzaamheden.

Bestede tijd in verslagperiode: 1 uur.

11-02-2022 
 5

Bestede tijd in verslagperiode: 2,2 uur 11-05-2022
 6



Bijlagen

Bijlagen


	Betreft
	Algemene gegevens
	Naam onderneming
	Gegevens onderneming
	Activiteiten onderneming
	Financiële gegevens
	Toelichting financiële gegevens
	Gemiddeld aantal personeelsleden
	Boedelsaldo
	Verslagperiode
	Bestede uren
	Toelichting bestede uren

	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
	6.1 Exploitatie / zekerheden
	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. Rechtmatigheid
	7.1 Boekhoudplicht
	7.2 Depot jaarrekeningen
	7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
	7.4 Stortingsverplichting aandelen
	7.5 Onbehoorlijk bestuur
	7.6 Paulianeus handelen
	7.7 Toelichting rechtmatigheid
	7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

	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
	10.2 Termijn afwikkeling faillissement
	10.3 Indiening volgend verslag
	10.4 Werkzaamheden overig

	Bijlagen
	Bijlagen


