
Openbaar faillissementsverslag
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Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Betreft

Algemene gegevens

De IJsvogel B.V., tevens handelend onder de naam "Sportcentre Hara". 05-01-2023
 1

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De IJsvogel B.V.,
statutair gevestigd en kantoorhoudende te (6537 KT) Nijmegen aan de
Meijhorst 6002, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer
16081478.

05-01-2023
 1

Exploitatie van een sportcentrum. 05-01-2023
 1

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2018 € 286.694,00 € 5.912,00 € 158.356,00

2019 € 259.316,00 € -11.045,00 € 177.684,00

2020 € 202.282,00 € -37.610,00

2021 € 112.185,00 € -102.995,00

Verslagnummer 1
Datum verslag 05-01-2023
Insolventienummer F.05/22/279
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000258211:F001
Datum uitspraak 06-12-2022

R-C mr. J.H. Steverink
Curator mr C.F.H. Donners

file:///main.aspx?etn=spi_zaak&pagetype=entityrecord&id=7ca38e8f-5975-ed11-a871-00505680deec
file:///main.aspx?etn=contact&pagetype=entityrecord&id=a9ce5ecd-0161-e511-80c6-005056ac167e


Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

Bestede uren

Toelichting bestede uren

1.1 Directie en organisatie

De financiële gegevens zijn ontleend aan de gedeponeerde jaarrekeningen. 05-01-2023
 1

8
05-01-2023

 1

€ 29.441,92
05-01-2023

 1

van 

6-12-2022

t/m 

4-1-2023

05-01-2023
 1

Verslagperiode Bestede uren

1 58 uur 18 min

totaal 58 uur 18 min

In de eerste verslagperiode hebben de bestede uren onder andere
betrekking op inventariserende werkzaamheden, werkzaamheden in verband
met het ontslag van de werknemers en werkzaamheden in verband met de
voortzetting en de doorstart van de onderneming.

05-01-2023
 1

1. Inventarisatie

Gefailleerde is op 19 april 1996 opgericht. Sinds 2005 bestaan de activiteiten
van gefailleerde uit het exploiteren van een sportschool.

Sinds 20 december 2004 is Folio Vastgoed B.V. enig bestuurder van
gefailleerde. Enig bestuurder van Folio Vastgoed is de heer J.J.T.A. Elbers.
Feitelijk werd de onderneming bestuurd, op basis van een volmacht, door de
heer M.T.M.P. de Krom.

05-01-2023
 1



1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

Folio Vastgoed houdt 10% van de aandelen in gefailleerde. De overige 90%
van de aandelen worden gehouden door de beheervennootschap van de
heer J.J.T.A. Elbers.

Er zijn geen lopende procedures. 05-01-2023
 1

De curator heeft de gebruikelijke bedrijfsverzekeringen aangetroffen. Deze
verzekeringen zijn inmiddels door de curator opgezegd. Er worden geen
restituties verwacht.

05-01-2023
 1

Gefailleerde huurde van Folio Vastgoed ruimtes in een pand aan de Meijhorst
6002 te Nijmegen. Daarnaast werd fitnessapparatuur en overige inventaris
door gefailleerde van Folio Vastgoed gehuurd. Deze huurovereenkomst is per
17 december 2022 geëindigd met wederzijds goedvinden.

05-01-2023
 1

De curator heeft met de heer De Krom gesproken over de oorzaken van het
faillissement. De heer De Krom heeft hierover het navolgende verklaard.

Het faillissement zou met name zijn veroorzaakt door terugloop van het
ledenbestand. Al sinds 2013 zou sprake zijn van een terugloop in het aantal
leden. Sinds maart 2020 is door het uitbreken van corona sprake geweest
van een nog sterkere terugloop. Zo zou er in 2019 nog sprake zijn geweest
van ongeveer 1.000 betalende leden, terw ijl dit aantal per datum
faillissement was teruggelopen tot ongeveer 450.

Naast de terugloop van het ledenbestand heeft gefailleerde zich in 2022
geconfronteerd gezien met een forse stijging van de energielasten. Als
gevolg van een variabel energiecontract werd gefailleerde hierdoor hard
geraakt.

Gefailleerde heeft de afgelopen maanden geprobeerd om haar schulden te
saneren via een WHOA-traject, maar dit is mislukt. Uiteindelijk is het
faillissement uitgesproken op verzoek van de energieleverancier in verband
met een vordering van, in hoofdsom, bijna € 55.000,- voor de levering van
gas en elektriciteit.

De curator zal nader onderzoek doen naar bovenstaande verklaring van de
bestuurder over de oorzaken van het faillissement en naar mogelijke andere
oorzaken van het faillissement.

05-01-2023
 1



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

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

2. Personeel

Personeelsleden 

8

05-01-2023
 1

Personeelsleden 

8

05-01-2023
 1

Datum Aantal Toelichting

8-12-2022 8

totaal 8

Opstellen en versturen ontslagbrieven, overleg met UWV,
personeelsbijeenkomst met UWV, overleg met werknemers en overige
voorkomende werkzaamheden.

Totaal bestede tijd in verslagperiode: 5,4 uur

05-01-2023
 1

3. Activa

Beschrijving Verkoopopbr. Hypotheek Boedelbijdr.

N.v.t.

totaal € 0,00 € 0,00

Gefailleerde heeft geen onroerende zaken in eigendom. 05-01-2023
 1

Geen 05-01-2023
 1



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

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Inventaris € 500,00

totaal € 500,00 € 0,00

De curator heeft een beperkte inventaris aangetroffen. De curator heeft deze
inventaris in het kader van de doorstart voor een bedrag van € 500,-
verkocht.

05-01-2023
 1

Ten aanzien van de inventaris is sprake van een fiscaal bodemvoorrecht. 05-01-2023
 1

Inventarisatie en onderhandeling over de verkoop van de inventaris. 05-01-2023
 1

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Drank en schoonmaakspullen € 500,00

totaal € 500,00 € 0,00

Er was sprake van een beperkte voorraad aan drank en
schoonmaakmiddelen. Deze voorraad is in het kader van de doorstart door
de curator verkocht.

05-01-2023
 1

Inventarisatie en onderhandeling over de verkoop van de voorraad. 05-01-2023
 1

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Immateriële activa en goodwill € 4.000,00

Kasgeld € 634,80

Banksaldo € 2.013,03

Restituties belastingdienst € 12.531,00

totaal € 19.178,83 € 0,00



Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

De curator heeft de immateriële activa in het kader van de doorstart
verkocht. De curator verw ijst hiervoor naar hoofdstuk 6 van dit verslag.

05-01-2023
 1

Inventarisatie en onderhandelingen over de verkoop van de activa.

Totaal bestede tijd aan onderdeel Activa in verslagperiode: 1 uur

05-01-2023
 1

4. Debiteuren

Beschrijving Omvang Opbrengst Boedelbijdr.

Omvang debiteuren € 14.261,92 € 1.404,54

totaal € 14.261,92 € 1.404,54 € 0,00

De openstaande posten zien deels op verschuldigde onderhuur en deels op
abonnementsgelden. De curator zal in de komende verslagperiode nader
onderzoeken in hoeverre de openstaande posten opeisbaar zijn.
Voor zover mogelijk, heeft de curator de debiteuren reeds aangeschreven.
Tot op heden is er een bedrag van in totaal € 1.404,54 van debiteuren
ontvangen.

05-01-2023
 1

Onderzoek debiteurenportefeuille, aanschrijven debiteuren.

Totaal bestede tijd in verslagperiode: 12,7 uur.

05-01-2023
 1

5. Bank/Zekerheden

€ 0,00

Toelichting vordering van bank(en) 

Gefailleerde beschikte niet over een bancair krediet. Gefailleerde werd
gefinancierd door Folio Vastgoed.

05-01-2023
 1



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

6.1 Exploitatie / zekerheden

Vooralsnog niet van gebleken. 05-01-2023
 1

Gefailleerde heeft geen zekerheden verstrekt. 05-01-2023
 1

Niet van toepassing. 05-01-2023
 1

Niet van gebleken. 05-01-2023
 1

Er zijn geen retentierechten geclaimd. 05-01-2023
 1

Er zijn geen reclamerechten geclaimd. 05-01-2023
 1

Toelichting 

Niet van toepassing.

05-01-2023
 1

Inventariserende werkzaamheden.

Totaal bestede tijd in verslagperiode: 1,2 uur.

05-01-2023
 1

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming



6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.4 Beschrijving

De curator heeft de sportschool tot en met 16 december 2022 voortgezet. 05-01-2023
 1

Folio Vastgoed heeft in het kader van de voortzetting van de onderneming
een boedelbijdrage van € 3.500,- exclusief btw voldaan. Folio Vastgoed had
namelijk belang bij een voortzetting van de onderneming om zodoende de
mogelijkheid van een doorstart te kunnen onderzoeken.

Daarnaast is tijdens de voortzettingsperiode nog een beperkte omzet
gerealiseerd van € 70,05 (horeca, zonnebank, massagestoel).

05-01-2023
 1

Overleg met werknemers en bestuurder, en overige voorkomende
werkzaamheden.

05-01-2023
 1

Doorstarten onderneming

Uiteindelijk hebben zich drie partijen bij de curator gemeld met interesse in
een doorstart van de sportschool. Twee partijen zijn vrijwel direct afgehaakt.
Per datum faillissement was namelijk nog slechts sprake van een omzet van
circa € 8.500,- per maand. Daarnaast is Folio Vastgoed voornemens om het
pand waarin de sportschool is gevestigd binnen één tot twee jaar te slopen.
Ook bleek een groot deel van de leden van de sportschool hun abonnement
vooruit te hebben betaald, zodat er sprake was van een vooruit ontvangen
bedrag van ruim € 10.000,-. Deze omstandigheden hebben ervoor gezorgd
dat de waarde van de onderneming zeer beperkt was.

Uiteindelijk heeft de curator één partij gevonden om de onderneming vanaf
17 december 2022 door te starten. Aangezien Folio Vastgoed hier ook belang
bij had -zij kreeg hierdoor immers een nieuwe huurder- heeft de curator
afspraken gemaakt met de doorstartende partij en Folio Vastgoed. De
afspraken komen op het navolgende neer:

1. de doorstarter heeft een bedrag van € 4.500,- exclusief btw betaald
voor de immateriële activa, goodwill, voorraad en de medewerking van
de curator;

2. Folio Vastgoed heeft een bedrag van € 500,- exclusief btw betaald voor
de inventaris, handelsnaam, domeinnaam en website;

3. de huurovereenkomst met Folio Vastgoed is per 17 december 2022
beëindigd en Folio Vastgoed heeft afstand gedaan van een
boedelvordering uit hoofde van de huurovereenkomst;

4. de doorstartende partij heeft zeven werknemers van gefailleerde een
nieuwe arbeidsovereenkomst aangeboden.

De curator heeft de maximale verkoopopbrengst gerealiseerd. Daarnaast zijn
de boedelschulden beperkt als gevolg van de afspraken die met Folio
Vastgoed konden worden gemaakt. Ook hecht de curator er belang aan dat
vrijwel alle werknemers van gefailleerde op dezelfde w ijze voor de
sportschool konden blijven werken.

05-01-2023
 1



6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

€ 5.000,00
05-01-2023

 1

€ 0,00

Toelichting 

Niet van toepassing.

05-01-2023
 1

Onderzoek in verband met waarde onderneming, overleg met
doorstartkandidaten, opstellen activa-overeenkomst en overige
voorkomende werkzaamheden.

Totaal bestede tijd in verslagperiode: 15,7 uur.

05-01-2023
 1

7. Rechtmatigheid

De bestuurder van gefailleerde heeft inmiddels de boekhouding aan de
curator verstrekt. De curator zal onderzoeken of aan de boekhoudverplichting
is voldaan.

05-01-2023
 1

De jaarrekeningen 2020 en 2021 zijn tijdig gedeponeerd. De jaarrekening
2019 is op 19 januari 2021, en derhalve te laat, gedeponeerd.

05-01-2023
 1

Niet van toepassing. 05-01-2023
 1

Niet relevant. Eventuele stortingsverplichting is verjaard. 05-01-2023
 1



7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Toelichting 

In onderzoek.

05-01-2023
 1

Ja

Toelichting 

Gefailleerde heeft op 30 november 2022 een bedrag van € 3.448,50 aan Folio
Vastgoed betaald. Op dat moment was Folio Vastgoed al bekend met de
faillissementsaanvraag. Om die reden heeft de curator deze betaling op
grond van artikel 47 Faillissementswet vernietigd. Folio Vastgoed heeft dit
bedrag van € 3.448,50 inmiddels op de faillissementsrekening gestort.

05-01-2023
 1

In het volgende openbaar verslag zal de curator op dit onderdeel
terugkomen.

05-01-2023
 1

Inventariserende werkzaamheden, onderzoek paulianeuze betaling,
bestudering stukken en overige voorkomende werkzaamheden.

Totaal bestede tijd in verslagperiode: 2,5 uur

05-01-2023
 1

8. Crediteuren

Toelichting 

De curator verwacht, naast zijn eigen salaris, een boedelvordering van het
UWV inzake overgenomen loonverplichting over de periode vanaf datum
faillissement. Daarnaast verwacht de curator vooralsnog geen andere
boedelvorderingen.

05-01-2023
 1

€ 21.604,00

Toelichting 

Inmiddels heeft de fiscus een vordering ingediend van in totaal € 21.604,00
uit hoofde van loonheffingen.

05-01-2023
 1



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

Toelichting 

Het UWV heeft vooralsnog geen preferente vordering bij de curator
ingediend. De curator verwacht dat dit nog wel zal gebeuren.

05-01-2023
 1

€ 3.016,87

Toelichting 

De aanvrager van het faillissement heeft een hoog-preferente vordering van
€ 3.016,87 uit hoofde van de aanvraag van het faillissement. Er hebben zich
verder vooralsnog geen andere preferente crediteuren bij de curator gemeld.

05-01-2023
 1

2
05-01-2023

 1

€ 67.144,01

Toelichting 

De curator verwacht nog meer vorderingen van concurrente crediteuren.

05-01-2023
 1

Vooralsnog onbekend. 05-01-2023
 1

Inventarisatie, correspondentie crediteuren en overige voorkomende
werkzaamheden.

Totaal bestede tijd in verslagperiode: 2,1 uur

05-01-2023
 1



9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

9. Procedures

Er zijn geen lopende procedures. 05-01-2023
 1

Niet van toepassing. 05-01-2023
 1

Niet van toepassing. 05-01-2023
 1

Geen. 05-01-2023
 1



10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

10. Overig

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

1. afrondende werkzaamheden in het kader van de doorstart;
2. incasso debiteuren;
3. start rechtmatigheidsonderzoek;
4. overige voorkomende werkzaamheden.

05-01-2023
 1

Vooralsnog onbekend. 05-01-2023
 1

5-4-2023 05-01-2023
 1

Opstellen verslag en overige voorkomende werkzaamheden.

Totaal bestede tijd in verslagperiode: 7,1 uur

05-01-2023
 1

Bijlagen
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