
Algemeen

Gegevens onderneming

De stichting Stichting Topsport Dordrecht Lions, statutair gevestigd te Dordrecht, ingeschreven 
in het Handelsregister onder nummer 58419012 (verder: de "Stichting").

Activiteiten onderneming

De Stichting had ten doel: de bevordering van de ijshockeysport op het hoogste niveau in de 
gemeente Dordrecht en de omliggende regio's.

Omzetgegevens

In onderzoek.

2014: € 107.933,-

Personeel gemiddeld aantal

0

Saldo einde verslagperiode

0

€ 0,-

€ 5.000,-

Verslagperiode

18 november 2016 tot en met 19 december 2016

20 december 2016 tot en met 16 maart 2017

17 maart 2017 tot en met 12 juni 2017

Toezichtzaaknummer:

Datum uitspraak:

R-C:

NL:TZ:0000009362:F001

18-11-2016

mr. F  Damsteegt - Molier

Curator: Mr.drs. M.  Hoogendoorn

Insolventienummer: F.10/16/594
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13 juni 2017 tot en met 11 september 2017

12 september 2017 tot en met 11 december 2017

12 december 2017 tot en met 11 maart 2018

Bestede uren in verslagperiode

8,15 uur

4,90 uur

Verslag 2: 5,30 uur
Verslag 3: 1,40 uur

5 uur en 54 minuten

6 uur

9 uur en 30 minuten

Bestede uren totaal

8,15 uur

13,05 uur

Verslag 2: 13,45 uur
Verslag 3: 14,85 uur

20 uur en 45 minuten

26 uur en 45 minuten

36 uur en 15 minuten
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Toelichting

De Stichting is opgericht in het kader van de deelname van een ijshockeyteam aan de hoogste 
Nederlandse competitie. Gedurende het seizoen 2013/2014 heeft een ijshockeyteam aan die 
competitie meegedaan. Van het bestuur van de Stichting begreep de curator dat tijdens het 
seizoen bleek dat de Stichting over onvoldoende financiële middelen beschikte om deze 
deelname tot het einde van het seizoen te bekostigen. Het seizoen is toen zo goed mogelijk 
afgemaakt en het bestuur heeft zich gedurende die periode ingespannen om alsnog 
financiering voor het lopende en het komende seizoen te verkrijgen. Daar is het bestuur 
onvoldoende in geslaagd. De curator begreep dat het bestuur de openstaande posten toen zo 
goed mogelijk heeft afgewikkeld, maar over onvoldoende middelen beschikte om alle posten te 
voldoen. Het bestuur heeft vervolgens een ontbindingsbesluit genomen en laten registreren 
dat de stichting was opgehouden te bestaan, omdat deze geen baten meer had.

Na de ontbinding heeft De Nederlandse IJshockey Bond het faillissement aangevraagd, 
aangezien naar haar mening sprake was van meerdere crediteuren én van baten. De Stichting 
heeft zich daar tevergeefs tegen verzet.

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De directie van de Stichting wordt gevormd door de heer A.F. van Eijnatten, de heer E.P. Boer 
en mevrouw D. van de Krol - de Bruijn.

1.2 Winst en verlies

In onderzoek.

2014: € 92.997,- verlies

1.3 Balanstotaal

In onderzoek.

2014: € 11.470,-

1.4 Lopende procedures

N.v.t.

1.5 Verzekeringen

N.v.t.

1.6 Huur

N.v.t.
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1.7 Oorzaak faillissement

De Stichting is opgericht in het kader van de deelname van een ijshockeyteam aan de hoogste 
Nederlandse competitie. Gedurende het seizoen 2013/2014 heeft een ijshockeyteam aan die 
competitie meegedaan. Van het bestuur van de Stichting begreep de curator dat tijdens het 
seizoen bleek dat de Stichting over onvoldoende financiële middelen beschikte om deze 
deelname tot het einde van het seizoen te bekostigen. Het seizoen is toen zo goed mogelijk 
afgemaakt en het bestuur heeft zich gedurende die periode ingespannen om alsnog 
financiering voor het lopende en het komende seizoen te verkrijgen. Daar is het bestuur 
onvoldoende in geslaagd. De curator begreep dat het bestuur de openstaande posten toen zo 
goed mogelijk heeft afgewikkeld, maar over onvoldoende middelen beschikte om alle posten te 
voldoen. Het bestuur heeft vervolgens een ontbindingsbesluit genomen en laten registreren 
dat de stichting was opgehouden te bestaan, omdat deze geen baten meer had.

Na de ontbinding heeft De Nederlandse IJshockey Bond het faillissement aangevraagd, 
aangezien naar haar mening sprake was van meerdere crediteuren én van baten. De Stichting 
heeft zich daar tevergeefs tegen verzet.

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

N.v.t.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

N.v.t.

2.3 Datum ontslagaanzegging

N.v.t.

2.4 Werkzaamheden

Geen.

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

N.v.t.

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

N.v.t.

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

N.v.t.
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3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

N.v.t.

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

N.v.t.

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

N.v.t.

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

N.v.t.

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

N.v.t.

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

N.v.t.

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

N.v.t.

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

N.v.t.

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

N.v.t.

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

N.v.t.

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

N.v.t.

3.15 Andere activa: Beschrijving

N.v.t.

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

N.v.t.
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3.17 Andere activa: Werkzaamheden

N.v.t.

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

In onderzoek.

De curator heeft dit nog in onderzoek. Aan de hand van de hem overhandigde administratie is 
– naar zijn mening – onvoldoende duidelijk wat de huidige debiteurenpositie is. De curator 
ontving kort voor het einde van de verslagperiode antwoorden van het bestuur op zijn vragen. 
De curator onderzoekt/beoordeelt deze en zal vervolgens waarschijnlijk zijn beoordeling 
afronden.

De curator ontving een toelichting van (de advocaat van) het bestuur van gefailleerde. De 
curator handhaaft zijn standpunt dat de post debiteuren in de administratie geen juist beeld 
van de werkelijkheid gaf. De curator is nog niet gebleken van inbare debiteuren.

4.2 Opbrengst

N.v.t.

4.3 Boedelbijdrage

N.v.t.

4.4 Werkzaamheden

Eerste inventarisatie administratie m.b.t. openstaande posten.

Nader onderzoek administratie. Contact met (de advocaat van) het bestuur.

Contact met (de advocaat van) het bestuur.

Geen. 

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

N.v.t.
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5.2 Leasecontracten

N.v.t.

5.3 Beschrijving zekerheden

N.v.t.

5.4 Separatistenpositie

N.v.t.

5.5 Boedelbijdragen

N.v.t.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

N.v.t.

5.7 Retentierechten

N.v.t.

5.8 Reclamerechten

N.v.t.

5.9 Werkzaamheden

N.v.t.

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

N.v.t.

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging
N.v.t.

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

N.v.t.

6.4 Doorstart: Beschrijving

N.v.t.
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6.5 Doorstart: Verantwoording

N.v.t.

6.6 Doorstart: Opbrengst

N.v.t.

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

N.v.t.

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

N.v.t.

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Door de aanvrager van het faillissement wordt - op basis van in haar opdracht verricht 
onderzoek - het standpunt ingenomen dat de administratie van de Stichting niet voldeed aan 
de daaraan te stellen eisen. De curator heeft dit in onderzoek.

De curator heeft een deel van het onderzoek naar de boekhoudplicht afgerond en aan de hand 
van de uitkomsten daarvan een aantal vragen voorgelegd aan het bestuur. De curator is in 
afwachting van de beantwoording daarvan en zal daar de komende verslagperiode zijn 
conclusies uittrekken. 

De curator heeft nader contact gehad met (de advocaat van) het bestuur en ontving kort voor 
het einde van de verslagperiode de beantwoording van (een deel van) zijn vragen. Mochten 
deze vragen niet afdoende kunnen worden beantwoord, dan ligt het voor de hand om tot de 
conclusie te komen dat niet in voldoende mate is voldaan aan de wettelijke administratie- en 
bewaarverplichtingen.

De curator heeft nadere vragen/opmerkingen voorgelegd aan (het bestuur van) de Stichting 
omtrent  de boekhouding. Uiteindelijk ontving de curator pas enkele dagen voor het einde van 
de verslagperiode een inhoudelijke reactie. Vooralsnog handhaaft de curator het standpunt dat 
door (het bestuur van) de Stichting niet is voldaan aan de wettelijke administratie- en 
bewaarplicht, maar hij dient de nadere reactie van het bestuur daarin nog te betrekken.

De curator handhaaft het standpunt dat door (het bestuur van) de Stichting niet is voldaan aan 
de wettelijke administratie- en bewaarplicht. Het nadere contact met (de advocaat van) het 
bestuur van de stichting heeft niet tot een wijziging van dit standpunt geleid. De curator en het 
bestuur verschillen hierover fundamenteel van mening. 
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Gedurende de verslagperiode zijn het bestuur van gefailleerde en de curator tot een 
regeling gekomen ter zake het door de curator gestelde kennelijk onbehoorlijk bestuur. 
Door het bestuur is in het kader van deze regeling – tegen wederzijdse kwijting – een 
bedrag van € 5.000,- aan de boedel voldaan.

7.2 Depot jaarrekeningen

Door de Stichting zijn geen jaarrekeningen gedeponeerd. De Stichting was hiertoe gelet op art. 
2:360 lid 3 BW ook niet gehouden.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

Hiertoe was de Stichting niet gehouden.

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

N.v.t.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

In onderzoek.

Voortvloeiend uit het standpunt van de curator ter zake (het niet voldoende voldoen aan) de 
administratie- en bewaarplicht is de curator van mening dat sprake is van onbehoorlijk bestuur. 
De curator is daarbij van mening dat het bestuur van de stichting de afspraken met de 
sponsoren niet voldoende deugdelijk heeft vastgelegd. Als de debiteuren inbaar waren 
geweest, dan was een faillissement zeer waarschijnlijk niet aan de orde geweest. De curator 
stelt zich op het standpunt dat het bestuur van de stichting zorgvuldiger met het aangaan en 
de vastlegging van de afspraken had behoren om te gaan, m.n. omdat de Stichting voor de 
financiering van haar activiteiten vrijwel geheel afhankelijk was van sponsoring, en dat ook om 
die reden sprake is van onbehoorlijk bestuur. Dit standpunt van de curator wordt door het 
bestuur van de stichting betwist.

Het bestuur van de stichting en de curator hebben de achterliggende periode contact gehad 
over een mogelijke minnelijke regeling, maar bereikten hierover (nog) geen overeenstemming.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek.

7.7 Werkzaamheden

Bespreking/contact met bestuur en aanvrager, eerste inventarisatie van aangeleverde 
administratie.

Voortzetten rechtmatigheidsonderzoek. 
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Nader contact met (de advocaat van) het bestuur ter zake de uitkomsten van het onderzoek 
van de curator; voortzetten onderzoek.

De curator heeft contact met (de advocaat van) het bestuur omtrent de uitkomsten van het 
rechtmatigheidsonderzoek van de curator.

Inhoudelijk contact met (de advocaat van) het bestuur van de stichting, alsmede met de 
rechter-commissaris.

Nader contact met (de advocaat van) het bestuur, redigeren van en onderhandelen over 
regeling, afwikkeling / uitvoering regeling. Gelet op het feit dat door het bestuur 
uitvoering is gegeven aan de regeling, acht de curator zijn werkzaamheden in het kader 
van dit punt afgerond.

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Tot op heden zijn er nog geen boedelvorderingen ingediend. 

8.2 Pref. vord. van de fiscus

De Belastingdienst heeft nog geen vordering ingediend. 

8.3 Pref. vord. van het UWV

Het UWV heeft nog geen vordering ingediend. 

8.4 Andere pref. crediteuren

De aanvragen van het faillissement heeft haar vordering ex artikel 3:288 sub a BW ingediend 
voor een bedrag van € 2.000,-.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

1

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 19.276,04.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Gelet op de huidige looptijd en stand van het faillissement kan de curator hier nog geen 
uitspraken over doen.

8.8 Werkzaamheden

Het verder inventariseren van de schuldenlast.
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De curator verwacht dat dit faillissement ex art. 16 FW zal worden opgeheven.

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

N.v.t.

9.2 Aard procedures

N.v.t.

9.3 Stand procedures

N.v.t.

9.4 Werkzaamheden

N.v.t.

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

Deze termijn is sterk afhankelijk van de verdere afwikkeling van het rechtmatigheidsonderzoek 
c.q. de vervolgstappen in dat kader.

De curator verzoekt de rechter-commissaris het faillissement voor te dragen voor 
opheffing ex art. 16 FW en verwacht dat het faillissement binnen enkele maanden zal 
zijn afgewikkeld.

10.2 Plan van aanpak

De curator zal zich gedurende de komende verslagperiode met name richten op:
1. het vaststellen van het debiteurensaldo;
2. het vaststellen van de mogelijkheden de debiteuren nog te innen;
3. het opzetten van het onderzoek van de administratie.

Gelet op de uitkomst van het onderzoek van de administratie zijn de voornoemde punten ook 
gedurende de komende verslagperiode bijzondere aandachtspunten. 

De curator verwacht (aan het begin van) de komende verslagperiode voldoende duidelijkheid 
te krijgen over de stand en inbaarheid van de debiteuren. Het afronden van het 
rechtmatigheidsonderzoek heeft de bijzondere aandacht van de curator.
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De curator zal zich de komende verslagperiode richten op de afronding van het 
rechtmatigheidsonderzoek en de in dat kader mogelijk nader te nemen (rechts)maatregelen. 

De curator zal zich de komende periode richten op het afsluiten van het punt van het 
rechtmatigheidsonderzoek.

Zie 10.1. Afwikkeling faillissement.

10.3 Indiening volgend verslag

Over circa 3 maanden.

Het vijfde openbaar verslag zal over ongeveer 3 maanden worden ingediend. 

Het zesde openbaar verslag zal over ongeveer 3 maanden worden ingediend. 

Dit verslag geldt behoudens onvoorziene omstandigheden als eindverslag.

10.4 Werkzaamheden

Zie bovenstaand.
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