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8e Openbaar faillissementsverslag
(ex.art. 734 Fw)

inzake het faillissement
van de stichting:

Stichting 4 Sport Management

Het onderhavige faillissementsverslag bevat een weergave van feiten die aan de curator bekend zijn
geworden, alsmede het voorlopig oordeel van de curator daaromtrent. Derden kunnen aan de inhoud
van dit verslag geen rechten ontlenen. De curator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele
onjuistheden en/of onvolledigheden die in dit verslag te vinden zijn.

Om de leesbaarheid van het verslag te vergroten, zijn ontwikkelingen en/of wijzigingen ten opzichte
van het vorige faillissementsverslag in dit faillissementsverslag cursief weergegeven. Nummer: 8
Datum: 16 maarl2017
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1. lnventarisatie

Faillissementsverslag d.d. 1 6 maa¡1 2O17
lnzake: Stichting 4 Sport ManagemenVfaillissement; F 101141519

ADVCCATEN

Gegevens onderneming: De stichting Stichting 4 Sport Management, statutair
gevestigde te (3063 HA) Rotterdam aldaar
kantoorhoudende aan de Watertorenweg 296

Handelsreqisternu m mer: 24427945
Faillissementsnummer F 101141519
Datum uitspraak: 27 mei2114
Curator: mr. drs. M. Hooqendoorn
Adres curator Windt Le Grand Leeuwenburgh

Coolsingel 104
3011 AG ROTTERDAM

Telefoon 010 - 261 75 00
Fax 010 - 261 75 09
Email m. hooqendoorn@wi ndtlegal.com
Rechter-commissaris mr. A.M. van Kalmthout

Activiteiten ondernem ing Als omschrijving in het handelsregister is vermeld:
"Steunfondsen (niet op het gebied van welzijnszorg)
Sfeunfondse n op het gebied van sport." Van de
(feitelijk) bestuurder van gefailleerde begreep de
curator dat gefailleerde zich erop richtte om met sport
als activiteit mensen in beweging te krijgen.
Gefailleerde verzorgde activiteiten op drie locaties en
qaf ook clinics op diverse overiqe locaties.

Omzetgegevens 2014: n.n.b.
€ 66.330,--

2013: n.n.b.
€ 144.197,--

2012'. n.n.b.
201'1 : n.n.b.

Personeel qemiddeld aantal 8.

Verslagperiode Verslagperiode
27 mei2Ol4hoten met 25 juni2O14
26 juni 2014 tot en met 24 september 2014
25 september 2014 tot en met 22 december 2014
23 december 2014 tot en met 22 maarl2O15
23 maarl2015 tot en met 22 september 2015
23 september 2015 tot en meI22 maart 2016
23 maart 2016 tot en met 21 september 2016
22 september 2016 tot en met 16 maart 2017

Tijdsbesteding
12uren en 42 minuten
10 uren
7 uren en 48 minuten
11 uren en 6 minuten
15 uren en 42 minuten
2 uren en 48 minuten
7 uren en 24 minuten
2 uren en 30 minuten

Tijdsbesteding totaal
70 uren 24 minuten
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1.1 Directie en organisatie Als bestuurders van gefailleerde staan in het
handelsregister geregistreerd mevrouw J.A. Oron
(secretaris), de heer H. Ghebresellasie (voorzitter)en
de heer M.A. Oron (penningmeester). De feitelijk
bestuurder van de Stichting is naar de voorlopige
indruk van de curator de heer L.A. Oron.

1.2 Winst en verlies Resultaat 2013: n.n.b.
Resultaat 2012: n.n.b.
Resultaat 201 1: n.n.b.

Resultaat2014: €14.147,--(verlies)
Resultaat 2013: € 99.067,-- (verlies)
Resultaat llm 2012: € 84,-- (winst)

1.3 Balanstotaal n.n.b.

€ 192.106,--
1.4 Lopende procedures n.v.t
1.5 Verzekeringen Deze worden door de curator geTnventariseerd en

beèindiqd.
1.6 Huur Van de heer L.A. Oron begreep de curator dat door

gefailleerde met name activiteiten werden ontplooid op
een drietal locaties, te weten "Schuttersveld",
"Oostervant", "De Esch". De curator begreep dat de
huur met betrekking tot de locatie "De Esch" reeds
voor faillissementsdatum was beëindigd. Voorts
begreep de curator dat de huur met betrekking tot de
locatie "Oostervant" reeds voorafgaand aan het
faillissement was overgenomen door de besloten
vennootschap Oron Sports B.V. Met betrekking tot de
locatie "Schuttersveld" ontving de curator nog niet de
gegevens van de verhuurder.

Door gefailleerde werden drie printers gehuurd. Deze
zijn of worden op korte termijn door de heer L.A. Oron
aan verhuurder geretourneerd.

Tijdens de verslagperiode zegde de curator de huur
met betrekking tot de locatie'Schuttersveld' op.
Tevens werden door de heer L.A. Oron de gehuurde
printers qeretourneerd.

1.7 Oorzaak faillissement Gefailleerde is (feitelijk) opgericht door de heer L.A.
Oron. De heer Oron gaf aan dat het faillissement van
gefailleerde met name is te wijten aan de navolgende
oorzaken:
1) toezeggingen over subsidies werden niet (conform)
verwachtingen) nagekomen ;

2) opbrengsten ten gevolge van de
sportabonnementen bleven achter althans namen af;
3) in eerste instantie ontving gefailleerde van de
verhuurders een gematigd huurtarief, maar deze
huurtarieven werden qeleideliik verhooqd.

Nog te verrichten
werkzaamheden

Nader onderzoek.
Geen.

2. Personeel
2.1 Aantal ten tiide van faillissement I
2.2 Aantal in iaar voor faillissement 8

Faillissementsverslag d.d. 16 maaft 2017
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2.3 Datum ontslaqaanzeqoino 3 iuni 2014
Nog te verrichten
werkzaamheden

Geen.

3. Activa
ONROERENDE ZAKEN

3.1 Beschriivinq N.v.t
Nog te verrichten
werkzaamheden

Geen

BEDRIJFSMIDDELEN

VOORRADEN/ONDERHANDEN WERK

ANDERE ACTIVA

4. Debiteuren

5. BanUzekerheden

3.2 Beschrijving Van de heer L.A. Oron begreep de curator dat sprake
is van een bescheiden aantal (kantoor)inventaris-
zaken. De curator is voorts gebleken dat gefailleerde
partij is bij een financial leaseovereenkomst met
betrekking tot een personenauto.

Vanwege de minimale waarde van de (kantoor)
inventariszaken heeft de curator de verkoop daarvan
niet ter hand genomen. De boedel kan geen rechten
doen qelden op de bedoelde personenauto.

3.3 Verkoopopbrenqst N.v.t.
3.4 Boedelbiidraqe N.v.t.
3.5 Bodemvoorrecht fiscus Ja.

Nog te verrichten
werkzaamheden

lnventarisatie en verkoop activa
Geen.

3.6 Beschriivinq N.v.t.
3.7 Verkoopopbrenqst N.v.t.
3.8 Boedelbiidraqe N.v.t.

Nog te verrichten
werkzaamheden

Geen

3.9 Beschriivinq N.v.t
3.10 Oobrenost N.v.t

Nog te verrichten
werkzaamheden

Geen

4.1 Omvanq debiteuren N.v.t.
4.2 Opbrengst N.v.t.
4.3 Boedelbiidraqe N.v.t.

Nog te verrichten
werkzaamheden

Geen

5.1 envan N.n.b

Faillissementsverslag d.d. 1 6 maarl 2017
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Het saldo op de door gefailleerde gehouden
bankreken i n g per faill issementsdatu m ( € 2.252,30)
werd door ING Bank N.V. afgedragen aan de boedel

N.v.t.
5.2 Leasecontracten Ja, met betrekking tot een personenauto van het merk

Ford, type Grand C-max met bouwjaar 2O11.

Eerder gaf de (feitelijk) bestuurder van gefailleerde
aan het onderhavige contract over te willen nemen.
Van de leasemaatschappij begreep de curator dat het
zover niet is gekomen en dat de auto inmiddels is
qeretourneerd aan de leasemaatschappii.

5.3 Beschrijving zekerheden N.n.b.

N.v.t.
5.4 Separatistenpositie N.n.b

N.v.t.
5.5 Boedelbijdragen N.n.b

N.v.t.
5.6 Eigendomsvoorbehoud De curator is gebleken dat in het onder 5.2 genoemde

leasecontract een eigendomsvoorbehoud is
oooenomen.

5.7 Reclamerechten N.n.b.

N.v.t.
5.8 Retentierechten N.n.b.

N.v.t.
Nog te verrichten
werkzaamheden

Nadere inventarisatie en (eventueel) correspondentie
met betrokken partijen.

Geen.

6. Doorstart / voortzetten onderneming
VOORTZETTEN

6.1 / zekerheden N.v.t

6.2 Beschriivinq N.v.t.
6.3 Verantwoordinq N.v.t.
6.4 Oobrenqst N.v.t.
6.5 Boedelbiidraqe N.v.t.

Nog te verrichten
werkzaamheden

Geen.

d7

DOORSTART

Faillissementsverslag d.d. 16 maarl 2017
lnzake: Stichting 4 Sport ManagemenVfaillissement; F 101141519

7.1 Boekhoudplicht

Door de (feitelijk) bestuurde(s) is de administratie -
ondanks herhaalde verzoeken hiertoe - nog niet aan
de curator ter beschikkinq oesteld. Om die reden qaat

ln onderzoek
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Faillissementsverslag d.d. 16 maarl 2017
lnzake: Stichting 4 Sport ManagemenVfaillissement; F 101141519

de curator er voor alsnog vanuit dat niet is voldaan
aan de boekhoudplicht.

Gedurende de verslagperiode heeft de curator de
(feitelijk) bestuurder(s) aansprakelijk gesteld voor het
boedeltekort, vanwege het feit dat naar zijn oordeel
niet (in voldoende mate) is voldaan aan de
boekhoudplicht en dit tot het faillissement heeft geleid
ln vervolg hierop is van de zijde van de bestuurder(s)
contact opgenomen met de curator en ontving de
curator diverse (aanvullende)
informatie/documentatie. Aangezien op basis van de
tot op heden ontvangen informatie/documentatie nog
steeds niet is vast te stellen dat aan de
boekhoudplicht is voldaan, verzocht de curator om
nadere informatie/documentatie, waarvan de curator
thans in afwachting is. De curator verwacht zijn
onderzoek in dit kader in de komende verslagperiode
te kunnen afronden.

Gedurende de verslagperiode ontving de curator
aanvullende informatie/documentatie van (een van)
de bestuurder(s) van gefailleerde. Vanwege het feit
dat nog steeds belangrijke delen van de administratie
en/of daartoe behorende documentatie ontbreken,
handhaaft de curator zijn standpunt dat niet is voldaan
aan de boekhoud- en/of bewaarverplichtingen. De
curator zal tijdens de komende verslagperiode
besluiten of het voor de boedel zinvol en verantwoord
is de aansprakelijkstelling verder op te volgen.

Op basis van de (verhaals)informatie waarover de
curator op dit moment beschikt, is hij tot de conclusie
gekomen dat het voor de boedel (vooralsnog) niet
zinvol en verantwoord is de aansprakelijkstelling
verder op te volgen. Gedurende de verslagperiode
heeft de curator melding gedaan van
faillissementsfraude bij de FIOD/Belastingdienst. De
curator is in afwachting van nadere berichten van de
FIOD/Belastingdienst over de opvolging van deze
melding.

De curator is door de officiële instanties verzocht om
aangifte van faillissementsfraude te doen. De curator
ging hier gedurende de verslagperiode toe over en
ven¡vacht dat aan het begin van de komende
verslagperiode m ogelijk meer du idelijkheid ontstaat
over de opvolging en de vraag of dit aan afwikkeling
van het faillissement in de weg staat.

Van de officiële instanties begreep de curator dat de
(feitelijk) bestuurder(s) van gefailleerde zullen worden
vervolgd. Deze vervolging staat niet aan afwikkeling
van het faillissement in de weg. Vanwege het feit dat
de werkzaamheden van de curator zijn afgerond, zal
de curator overgaan tot afwikkeling van het
faillissement.
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Faillissementsverslag d.d. 1 6 maatl 2017
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7.2 Depot jaarrekeningen Gefailleerde was niet verplicht tot deponering van de
iaarrekeninqen.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant N.v.t
7.4 Stortinqsverpl. Aandelen N.v.t
7.5 Onbehoorlijk bestuur ln onderzoek

Zie 7 .1.

Ondanks diverse verzoeken hiertoe, ontving de
curator nog niet de volledige administratie(ve
gegevens)van gefailleerde. Gelet hierop - en op de
verstreken tijd sinds de faillietverklaring - is de curator
van oordeel dat de bestuurders van gefailleerde niet
hebben voldaan aan de op hen rustende wettelijke
(administratie) plicht(en). Wat de curator betreft staat
hiermee vast dat de bestuurders (hoofdelijk)
aansprakelijk kunnen worden gehouden voor het
boedeltekort. Tijdens de verslagperiode ging de
curator over tot aansprakelijkstelling van de
bestuurders. Hij is in afwachting van een
(inhoudelijke) reactie van de bestuurders.

Zie 7 .1

7.6 Paulianeus handelen ln onderzoek.

Hier is de curator (noq) niet van gebleken
Nog te verrichten
werkzaamheden

Nader onderzoek

Nader onderzoek en (mogelijk) aansprakelijkstelling
(feitelijk) bestuurder(s).

Nadere werkzaamheden met betrekking tot de
aansprakelijkheid van de (feitelijk) bestuurder(s).

Nader onderzoek administratie(ve bescheiden) en
nader beoordelen bestuurdersaansprakelijkheid.

Opvolging aansprakelijkstelling.

Mogelijke werkzaamheden in het kader van de
melding van faillissementsfraude.

Afwachten opvolging aangifte en eventueel daarop
volgende wenselijke vervolgstappen zetten.

Geen

8.1 Boedelvorderingen Rekening dient worden gehouden met het salaris van
de curator. Voor het overige zijn de curator nog geen
boedelvorderingen bekend.

Door het UWV is een boedelvordering ingediend tot
een bedrag van € 41.568,32.

Door de Gemeente Rotterdam is een boedelvordering
inqediend tot een bedraq van € 14.588,-.
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8.2 Pref. vord. van de fiscus € 0,00
€ 8.409,00
€ 8.524,00
€ 674,00
€ 559,00

8.3 Pref. vord. van het UWV € 0,00
€ 64.039,33

8.4 Andere oref. crediteuren € 0,00
8.5 Aantal concurrente crediteuren Ten tijde van het 1e verslag: 1

Ten tijde van het 2e verslag: 12
Ten tijde van het 3" verslag: 16
Ten tijde van het 4e verslag: 17
Ten tijde van het 5e verslag: 17
Ten tijde van het 6" verslag: 20
Ten tijde van het 7e verslag: 20
Ten tijde van het 8, verslag: 20

8.6 Bedrag concurrente cred iteuren Ten tijde van het 1e verslag: €2.149,51
Ten tijde van het 2e verslag: € 309.073,96
Ten tijde van het 3e verslag: € 418.459,72
Ten tijde van het 4e verslag: € 428.452,93
Ten tijde van het 5" verslag: € 428.452,93
Ten tijde van het 6e verslag: € 434.407,90
Ten tijde van het 7e verslag: € 434.407,90
Ten tiide van het Be verslaq: € 434.407,90

8.7 Boedelactief Ten
Ten
Ten
Ten
Ten
Ten
Ten
Ten

tijde van het 1e verslag:€ 0,00
tijde van het 2e verslag € 2.252,30
tijde van het 3e verslag: € 2.600,30
tijde van het 4" verslag: € 2.600,30
tijde van het 5e verslag:€2.611,11
tijde van het 6e verslag:€ 2.619,66
tijde van het 7e verslag:€2.624,42
tiide van het 8e verslaq: € 2.627,72

8.8 Verwachte wijze van afwikkeling N.n.b

De curator gaat er op basis van zijn huidige informatie
vanuit dat dit faillissement zal worden opgeheven ex
artikel 1 6 Faillissementswet.

Nog te verrichten
werkzaamheden

Gedurende de komende verslagperiode verwacht de
curator - nadat hij hiertoe gegevens heeft ontvangen

- tot het aanschrijven van de crediteuren over te
kunnen gaan. Nadere inventarisatie van en
correspondentie met crediteuren.

Beoordelen van ingediende vorderingen en
correspondentie h ierover.

Geen.

9. Procedures
9.1 Naam wederpartii(en) N.v.t.
9.2 Aard procedure N.v.t.
9.3 Stand procedure N.v.t.

Nog te verrichten
werkzaamheden

Geen

10. Garantste el

Faillissementsverslag d.d. 16 maatl 2017
lnzake: Stichting 4 Sport ManagemenVfaillissement; F 101141519

10.1 Garantstellin N.v.t.
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11. Overi

Rotterdam, 16 maarl 2017
mr

Bijlagen:
Conce pt financiee I e i ndve rslag

Faillissementsverslag d.d. 16 maart 2017
lnzake: Stichting 4 Sport ManagemenVfaillissement; F 10/141519

11.1 Termijn afwikkeling faillissement De curator verwacht het faillissement binnen een jaar
te kunnen afwikkelen.

De curator verwacht het faillissement gedurende de
komende verslagperiode te kunnen afi¡vikkelen.

De termijn van afwikkeling van het faillissement hangt
af van de behandeling van de aangifte
faillissementsfraude door de officiële instanties. De
curator hoopt gedurende de komende verslagperiode
de afwikkeling in gang te kunnen zetten.

De curator heeft de rechter-commlssans verzocht om
een voordracht te doen het faillissement ex art. 16 FW
op te heffen.

11.2 Plan van aanpak De werkzaamheden van de curator in de komende
verslagperiode zullen voornamelijk betrekking hebben
op:

- Onderzoekoorzaakfaillissement;
- Onderzoek boekhoudplicht en rechtmatigheid;
- lnventarisatie van en correspondentie met

crediteuren;
- Onderzoek boekhoudplicht en rechtmatigheid.
- Verder afwikkelen aansprakelijkheid (feitelijk)

bestuurder(s).
- De curator is in afi¡vachting van aanvullende

informatie/documentatie. Vervolgens zal hij
zijn onderzoek afronden en eventueel de
opvolging van de aansprakelijkstelling ter
hand nemen.

Opvolging aansprakelijkstelling bestuurders

Mogelijke opvolging melding
faill issementsfraude.
Opvolging aangifte
Mogelijk ter hand nemen aflruikkeling

Afrondende werkzaamhede n i.v.m. opheffing
lndiening volgend verslag Over 6 maanden.

Niet van foepassrno.

curator
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