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FAILLISSEMENTSVERSLAG

Nummer: 3

16815712

Datum: 12 december 2016

In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen
periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens en informatie van derden. De juistheid
daarvan staat thans nog niet vast, zodat mogelijkerwijs gegevens en cijfers in een later stadium
aanpassing behoeven. Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend. De inhoud van de
papieren versie is identiek aan de digitale versie.
Gegevens gefailleerde 1

:

de besloten vennootschap Boots Shoes Meppel B.V.
(hierna: “de vennootschap”)
Statutair adres:
Scherpemaat 7, 7942 JV MEPPEL
Vestigingsadres:
Scherpemaat 7, 7942 JV MEPPEL
Correspondentieadres:
Scherpemaat 7, 7942 JV MEPPEL
KvK-nr: 53372581

Faillissementsnummer
Datum uitspraak
Curator

:
:
:

F 18/16/80
12 april 2016
mr. J.S. van Burg

Rechter-commissaris

:

mr. F. Brekelmans

Activiteiten onderneming

:

Omzetgegevens

:

Personeel gemiddeld aantal

:

de vennootschap drijft een onderneming die zich – volgens
opgave in het Handelsregister – bezig houdt met
Detailhandel via postorder en internet in kleding en
modeartikelen.
2015: € 2.964.136,2014: € 2.855.652,2013: € 2.608.963,Bron: jaarrekeningen/opgave directie/publicatiecijfers.
in de periode van circa twee jaren voorafgaand aan het
faillissement
bedraagt
het
gemiddeld
aantal
personeelsleden 0.
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Gegevens gefailleerde 2

:

16815712

de besloten vennootschap Calceus B.V. (hierna: “de
vennootschap”)
Statutair adres:
Scherpemaat 7, 7942 JV MEPPEL
Vestigingsadres:
Scherpemaat 7, 7942 JV MEPPEL
Correspondentieadres:
Scherpemaat 7, 7942 JV MEPPEL
KvK-nr: 01182252

Faillissementsnummer
Datum uitspraak
Curator

:
:
:

F 18/16/81
12 april 2016
mr. J.S. van Burg

Rechter-commissaris

:

mr. F. Brekelmans

Activiteiten onderneming

:

Omzetgegevens

:

Personeel gemiddeld aantal

:

de vennootschap drijft een onderneming die zich – volgens
opgave in het Handelsregister – bezig houdt met opslag in
distributiecentra en overige opslag.
2015: € 3.634.423,2014: € 3.479.373,2013: € 3.289.093,Bron: jaarrekeningen/opgave directie/publicatiecijfers.
in de periode van circa twee jaren voorafgaand aan het
faillissement
bedraagt
het
gemiddeld
aantal
personeelsleden 0.

Gegevens gefailleerde 3

:

de besloten vennootschap Calceus Team B.V. (hierna:
“de vennootschap”)
Statutair adres:
Scherpemaat 7, 7942 JV MEPPEL
Vestigingsadres:
Scherpemaat 7, 7942 JV MEPPEL
Correspondentieadres:
Scherpemaat 7, 7942 JV MEPPEL
KvK-nr: 59643501

Faillissementsnummer
Datum uitspraak
Curator

:
:
:

F 18/16/87
19 april 2016
mr. J.S. van Burg
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Rechter-commissaris

:

mr. F. Brekelmans

Activiteiten onderneming

:

Omzetgegevens

:

Personeel gemiddeld aantal

:

de vennootschap drijft een onderneming die zich – volgens
opgave in het Handelsregister – bezig houdt met de
werving, selectie en detachering, het aannemen en
uitzenden van personeel ten behoeve van het goed
functioneren
van
groepsmaatschappijen
in
de
schoenenbranche, alsmede het exploiteren van een
distributiecentrum, ontvangst en verwerking van goederen
ten behoeve van het goed functioneren van
groepsmaatschappijen in de schoenenbranche, alsmede
de exploitatie van een onderneming in schoenen,
aanverwante artikelen en overige goederen, alsmede
holdingactiviteiten.
2015: nihil
2014: nihil
Bron: jaarrekeningen/opgave directie/publicatiecijfers.
in de periode van circa twee jaren voorafgaand aan het
faillissement
bedraagt
het
gemiddeld
aantal
personeelsleden 28.

Gegevens gefailleerde 4

:

de besloten vennootschap Resumé B.V. (hierna: “de
vennootschap”)
Statutair adres:
Hoofdstraat 40, 7941 AH MEPPEL
Vestigingsadres:
Hoofdstraat 40, 7941 AH MEPPEL
Correspondentieadres:
Hoofdstraat 40, 7941 AH MEPPEL
KvK-nr: 59114223

Faillissementsnummer
Datum uitspraak
Curator

:
:
:

F 18/16/113
10 mei 2016
mr. J.S. van Burg

Rechter-commissaris

:

mr. F. Brekelmans

Activiteiten onderneming

:

Omzetgegevens

:

de vennootschap drijft een onderneming die zich – volgens
opgave in het Handelsregister – bezig houdt met winkel in
schoenen en aanverwante artikelen en goederen.
2015: onbekend
2014: € 1.024.923,2013: € 216.932,Bron: jaarrekeningen/opgave directie/publicatiecijfers.
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Personeel gemiddeld aantal

:

in de periode van circa twee jaren voorafgaand aan het
faillissement
bedraagt
het
gemiddeld
aantal
personeelsleden 8.

Gegevens gefailleerde 5

:

de besloten vennootschap Holtrop Holding B.V. (hierna:
“de vennootschap”)
Statutair adres:
Luzernevlinder 99, 7943 TD MEPPEL
Vestigingsadres:
Luzernevlinder 99, 7943 TD MEPPEL
Correspondentieadres:
Luzernevlinder 99, 7943 TD MEPPEL
KvK-nr: 53368568

Faillissementsnummer
Datum uitspraak
Curator

:
:
:

F 18/16/114
10 mei 2016
mr. J.S. van Burg

Rechter-commissaris

:

mr. F. Brekelmans

Activiteiten onderneming

:

Omzetgegevens

:

Personeel gemiddeld aantal

:

de vennootschap drijft een onderneming die zich – volgens
opgave in het Handelsregister – bezig houdt met
holdingactiviteiten.
2015: onbekend
2014: € 96.579,2013: € 89.008,Bron: jaarrekeningen/opgave directie/publicatiecijfers.
in de periode van circa twee jaren voorafgaand aan het
faillissement
bedraagt
het
gemiddeld
aantal
personeelsleden 0.

Gegevens gefailleerde 6

:

de besloten vennootschap Calceus Holding B.V (hierna:
“de vennootschap”)
Statutair adres:
Scherpemaat 7, 7942 JV MEPPEL
Vestigingsadres:
Scherpemaat 7, 7942 JV MEPPEL
Correspondentieadres:
Scherpemaat 7, 7942 JV MEPPEL
KvK-nr: 56920889
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Faillissementsnummer
Datum uitspraak
Curator

:
:
:

F 18/16/222
18 oktober 2016
mr. J.S. van Burg

Rechter-commissaris

:

mr. F. Brekelmans

Activiteiten onderneming

:

Omzetgegevens

:

Personeel gemiddeld aantal

:

de vennootschap drijft een onderneming die zich – volgens
opgave in het Handelsregister – bezig houdt met
holdingactiviteiten.
2015: onbekend
2014: onbekend
2013: onbekend
Bron: jaarrekeningen/opgave directie/publicatiecijfers.
in de periode van circa twee jaren voorafgaand aan het
faillissement
bedraagt
het
gemiddeld
aantal
personeelsleden 0.

Gegevens gefailleerde 7

:

de besloten vennootschap Calceus Online B.V. (hierna:
“de vennootschap”)
Statutair adres:
Scherpemaat 7, 7942 JV MEPPEL
Vestigingsadres:
Scherpemaat 7, 7942 JV MEPPEL
Correspondentieadres:
Scherpemaat 7, 7942 JV MEPPEL
KvK-nr: 56935568

Faillissementsnummer
Datum uitspraak
Curator

:
:
:

F 18/16/223
18 oktober 2016
mr. J.S. van Burg

Rechter-commissaris

:

mr. F. Brekelmans

Activiteiten onderneming

:

Omzetgegevens

:

Personeel gemiddeld aantal

:

de vennootschap drijft een onderneming die zich – volgens
opgave in het Handelsregister – bezig houdt met
holdingactiviteiten.
2015: onbekend
2014: onbekend
2013: onbekend
Bron: jaarrekeningen/opgave directie/publicatiecijfers.
in de periode van circa twee jaren voorafgaand aan het
faillissement
bedraagt
het
gemiddeld
aantal
personeelsleden 0.
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Verslagperiode
Bestede uren in verslagperiode
Bestede uren totaal

verslag 1

1.

Inventarisatie

1.0

Algemene inleiding

1.1

Directie en Organisatie

:
:
:

16815712

11 september 2016 t/m 9 december 2016
78,8
(11 september 2016 t/m 9 december 2016)
618,8 (12 april 2016 t/m 9 december 2016)

De vennootschap Boots Shoes Meppel B.V. is op 17 augustus 2011 opgericht en in het
Handelsregister ingeschreven sedert 19 augustus 2011. De aandelen van de vennootschap worden
gehouden door Calceus Holding B.V. Het bestuur van de vennootschap wordt tevens gevormd door
Calceus Holding B.V.
De vennootschap Calceus B.V. is op 15 december 2010 opgericht en in het Handelsregister
ingeschreven sedert 16 december 2010. De aandelen van de vennootschap worden gehouden door
Calceus Holding B.V. Het bestuur van de vennootschap wordt tevens gevormd door Calceus Holding
B.V.
De vennootschap Calceus Team B.V. is op 2 januari 2014 opgericht en in het Handelsregister
ingeschreven sedert 7 januari 2014. De aandelen van de vennootschap worden gehouden door
Calceus Holding B.V. Het bestuur van de vennootschap wordt tevens gevormd door Calceus Holding
B.V.
De vennootschap Calceus Holding B.V. is op 2 januari 2014 opgericht en in het Handelsregister
ingeschreven sedert 6 januari 2014. De aandelen van de vennootschap worden gehouden door Ernst
Hakman B.V. en Holtrop Holding B.V. Het bestuur van de vennootschap wordt gevormd door de heren
E. Hakman en J.H. Holtrop.
De vennootschap Resumé B.V. is op 29 oktober 2013 opgericht en in het Handelsregister
ingeschreven sedert 31 oktober 2013. De aandelen van de vennootschap worden gehouden door
Holtrop Holding B.V. Het bestuur van de vennootschap wordt tevens gevormd door Holtrop Holding
B.V.
De vennootschap Holtrop Holding B.V. is op 17 augustus 2011 opgericht en in het Handelsregister
ingeschreven sedert 19 augustus 2011. De aandelen van de vennootschap worden gehouden door de
heer J.H. Holtrop. Het bestuur van de vennootschap wordt tevens gevormd door de heer J.H. Holtrop.
Het hoofdkantoor en magazijn van de door gefailleerde gedreven ondernemingen is gevestigd in Meppel
aan de Scherpemaat 7. De verkoopactiviteiten vinden plaats vanuit een viertal winkelvestigingen te
Amsterdam aan de Leidsestraat 46 en Kalverstraat 163, te Arnhem aan de Bakkerstraat 74 en te Meppel
aan de Hoofdstraat 40.

verslag 3

De Vennootschap Calceus Online is op 2 januari 2014 opgericht en in het Handelsregister
ingeschreven sedert 6 januari 2014. De aandelen van de vennootschap worden gehouden door
Boots Shoes Meppel B.V. Calceus B.V., Calceus Team B.V., Resumé B.V. en Holtrop Holding B.V.
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Calceus Holding B.V. Het bestuur van de vennootschap wordt tevens gevormd door Calceus Holding
B.V.
De vennootschappen maken onderdeel uit van een groep vennootschappen, die zich als volgt laat
weergeven.
De heer E. Hakman

De heer J.H. Holtrop

100%

100%
Holtrop Holding B.V.

Ernst Hakman B.V.

50%

50%

100%

100%

Hakman Retail Advies
B.V.

100%
Calceus B.V.

Calceus Holding B.V.

100%
Boots Shoes Meppel
B.V.

Resumé B.V.

100%
Calceus Team B.V.

100%
Calceus Online B.V.

Met ingang van 2 januari 2014 zijn de volgende vennootschappen opgenomen in een fiscale eenheid
voor de vennootschapsbelasting: Boots Shoes Meppel B.V., Calceus B.V., Calceus Holding B.V.,
Calceus Team B.V. en Calceus Online B.V.
verslag 2

Gelet op de fiscale en financiële verwevenheid tussen Calceus Holding B.V. en Calceus Online B.V.
enerzijds en de gefailleerde vennootschappen anderzijds zullen de faillissementen van de
eerstgenoemde twee vennootschappen in de komende verslagperiode bewerkstelligd worden.

verslag 3

In overleg met de Belastingdienst, de bestuurders en de curator zijn op eigen aangifte de faillissementen
van de vennootschappen Calceus holding B.V. en Calceus Online B.V. inmiddels uitgesproken. Het
derde openbaar verslag geldt tevens als eerste verslag voor deze vennootschappen.
1.2

Winst en verlies

verslag 1-3

Boots Shoes Meppel B.V.
Calceus B.V.

2013
€ 48.958,- verlies
€ 10.336,-

2014
€ 1.199,€ 140.207,- verlies

2015
€ 27.160,€ 325.558,- verlies

Calceus Team B.V.
Resumé B.V.
Holtrop Holding B.V.

€ n.v.t.
€ 12.053,€ 26.708,- verlies

€
480,- verlies
€ 2.901,€ 21.670,-

€
480,- verlies
€ nog niet bekend
€ nog niet bekend

Calceus Holding B.V.

-

€ 200.881,- verlies

€ nog niet bekend

Calceus Online B.V.

-

€

€ nog niet bekend

verslag 3

480,- verlies

Bron: jaarrekeningen/opgave directie/publicatiecijfers.
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Balanstotaal

verslag 1

Boots Shoes Meppel B.V.
Calceus B.V.

2013
€ 647.533,€ 776.422,-

2014
€ 754.457,€ 1.174.813,-

2015
€ 874.275,€ 1.091.586,-

Calceus Team B.V.
Resumé B.V.
Holtrop Holding B.V.

€ n.v.t.
€ 364.338,€ 187.152,-

€
€
€

€
776,€ nog niet bekend
€ nog niet bekend

Calceus Holding B.V.

-

€ 137.800,-

€ nog niet bekend

Calceus Online B.V.

-

€

€ nog niet bekend

1.000,455.812,252.887,-

verslag 3

776,-

Bron: jaarrekeningen/opgave directie/publicatiecijfers.
1.4.
verslag 1

Volgens opgave van de directie zijn de vennootschappen niet betrokken bij lopende procedures.
1.5.

verslag 1-2

Lopende procedures

Verzekeringen

Volgens opgave van de directie zijn door c.q. ten behoeve van de vennootschappen de gebruikelijke
bedrijfsverzekeringen gesloten.
Voor zover deze verzekeringen niet reeds voor faillissement waren geëindigd door middel van royement
wegens premieachterstand, heeft de curator de verzekeringen opgezegd, behalve voor zover
verzekeringsdekking tijdens het faillissement nog in stand diende te blijven in verband met de
voortgezette exploitatie (zie ook sub 6.1). De curator is nog onbekend met een eventuele
premierestitutie in verband met de beëindiging van de verzekeringen.
De premiebetalingen ter zake van de tijdens het faillissement vooralsnog voort te zetten verzekeringen
worden uit de exploitatieopbrengst voldaan.
1.6

verslag 1

Huur

Het distributiecentrum te Meppel alsmede de vier winkelpanden te Amsterdam, Arnhem en Meppel
worden door de verschillende vennootschappen gehuurd van verschillende verhuurders tegen
verschillende condities. Er was in alle gevallen sprake van enige maanden huurachterstand. Daar waar
dit aan de orde was (de twee winkels in Amsterdam) zijn de namens gefailleerden gestelde
bankgaranties door de verhuurders uitgewonnen.
De huurovereenkomsten van de winkelpanden te Amsterdam en Arnhem en het distributiecentrum in
Meppel zijn door de betreffende verhuurders ingevolge artikel 39 Fw opgezegd tegen respectievelijk
14/15 juli, 1 augustus en 3 september 2016. De huurovereenkomst van het winkelpand te Meppel wordt
naar alle waarschijnlijkheid met wederzijds goedvinden beëindigd.

verslag 2

Op het winkelpand in Meppel na zijn alle huurlocaties aan de verhuurders opgeleverd. Met betrekking
tot het winkelpand in Meppel, waarvan de huur is opgezegd per 1 oktober 2016, bevinden de
onderhandelingen tussen de verhuurder en een doorstarter (zie ook sub 6.3) zich in de afrondende fase.
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Tussen de verhuurder van het winkelpand te Meppel en de doorstarter is uiteindelijk overeenstemming
bereikt over een nieuwe huurovereenkomst met ingang van 1 oktober 2016.
1.7

verslag 1

16815712

Oorzaak faillissement

Volgens het bestuur bestaan er meerdere met elkaar samenhangende oorzaken die de faillissementen
tot gevolg hebben gehad.
De groep bedrijven vindt haar oorsprong in een schoenenzaak welke rond 2000 door de heer Holtrop
onder de naam Boots Shoes in Meppel is gestart. Deze schoenenzaak is rond 2010 in een B.V. structuur
ingebracht waarin de heer Hakman is gaan deelnemen waarna de vestigingen te Amsterdam en Arnhem
zijn geopend.
Boots Shoes Meppel B.V. is de inkoop B.V. van Calceus B.V. en van Resumé B.V. Door Boots Shoes
Meppel B.V. worden de schoenen ingekocht en doorgeleverd aan (de winkels van) Calceus B.V. en
Resumé B.V. De centrale inkoop door Boots Shoes Meppel geschiedt nagenoeg geheel onder
eigendomsvoorbehoud. Boots Shoes Meppel B.V. heeft namelijk met de inkooporganisatie/bank
ANWR/DZB-Bank een zogenaamde “Zentralregulierung mit Delkredereübernahme” op grond waarvan
de contract leveranciers van DZB-Bank onder eigendomsvoorbehoud aan Boots Shoes Meppel B.V.
schoenen leveren waarna tussen DZB-Bank en Boots Shoes Meppel B.V. wordt afgerekend (waarmee
DZB-Bank feitelijk de gehele inkoop voorfinanciert). Calceus Team B.V. heeft de personeelsleden voor
de winkels van Calceus B.V. in dienst terwijl Resumé B.V. haar eigen personeel in dienst heeft.
De afgelopen jaren hebben de omzetten binnen de schoenenbranche behoorlijk onder druk gestaan
door het afgenomen consumentenvertrouwen. In 2014 heeft de webshop veel omzet gedraaid maar
deze online omzet ging ten koste van de winkel voorraad waardoor de winkelomzet afnam. De webshop
heeft in dat jaar veel variabele kosten aan de exploitatie toegevoegd terwijl de vaste kosten in de winkels
gelijk zijn gebleven hetgeen in 2014 uiteindelijk resulteerde in een fors verlies.
Tot het derde kwartaal 2015 realiseerden de winkels en de webshop vervolgens omzetten boven 2014
maar mede door het te warme najaar bleef de omzet vanaf eind oktober, november en december sterk
achter. Diverse grote faillissementen in de (schoenen) retail waaronder het faillissement van de
Macintosch groep (550 schoenen winkels in Nederland) en het faillissement van V&D hebben in
dezelfde periode voor extra omzetdruk en vooral voor margedruk in het eerste kwartaal 2016 gezorgd
waardoor er ernstige liquiditeitsproblemen ontstonden. Door deze toegenomen liquiditeitskrapte konden
er vervolgens weer minder goederen ingekocht en geleverd worden waardoor de omzet nog verder
onder druk kwam te staan en daarmee de cash-flow. Op 6 april 2016 heeft DZB-Bank vervolgens
wegens het niet meer tijdig nakomen van de financiële verplichtingen door Boots Shoes Meppel B.V.
de Centrale Overeenkomst opgezegd, het gehele uitstaande saldo van meer dan € 800.000,- opgeëist
en de groep met onmiddellijke ingang verboden de onder het eigendomsvoorbehoud vallende
voorraden nog langer te verkopen. Dit betekende dat de winkels in Amsterdam en Arnhem moesten
worden gesloten en heeft er toe geleid dat eerst eigen aangifte van faillissement voor Boots Shoes
Meppel B.V. en Calceus B.V. is gedaan waarna vanwege de organisatorische en financiële
verwevenheid binnen de groep de diverse andere vennootschappen uiteindelijk eveneens niets anders
restte dan eigen aangifte van faillissement te doen

verslag 2

Zie ook sub 1.1. De financiële en fiscale verwevenheid binnen de groep brengt met zich mee dat ook
de faillissementen van Calceus Holding B.V. en Calceus Online B.V. zullen volgen.

Boots Shoes Meppel B.V. Calceus B.V., Calceus Team B.V., Resumé B.V. en Holtrop Holding B.V.
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verslag 1

verslag 1

verslag 1

verslag 1
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Calceus Holding B.V. en Calceus Online B.V. maakten deel uit van de fiscale eenheid voor
Vennootschapsbelasting en Omzetbelasting met de overige vennootschappen en zijn uit dien hoofde
aansprakelijk gesteld door de Belastingdienst voor onbetaalde aanslagen tot een bedrag ad € 397.727,hetgeen in overleg met de fiscus tot de eigen aangifte heeft geleid.

2.

Personeel

2.1

Aantal ten tijde van faillissement

Op de datum van uitspraken van de faillissementen waren er in totaal 28 personeelsleden in dienst van
Calceus Team B.V. en 8 personeelsleden in dienst van Resumé B.V.
2.2.
Aantal in jaar voor faillissement
In het jaar voor de faillissementen waren er ongeveer net zoveel personeelsleden in dienst bij de
vennootschappen.
2.3.
Datum ontslagaanzegging
De curator heeft na verkregen toestemming van de rechter-commissaris de arbeidsovereenkomsten
van de personeelsleden van Calceus Team B.V. op 22 april 2016 opgezegd en heeft de
arbeidsovereenkomsten van de personeelsleden van Resumé B.V. op 13 mei 2016 opgezegd.

Werkzaamheden
Er hebben de gebruikelijke werkzaamheden plaatsgevonden waarbij mondelinge, telefonische en
schriftelijke contacten zijn onderhouden met de rechter-commissaris, werknemers en het UWV. Tevens
hebben er 28 april 2016 in Arnhem en op 24 mei 2016 in Meppel bijeenkomsten met het voltallige
personeel plaatsgevonden waarbij de gevolgen van het faillissement voor het personeel uiteen zijn
gezet en uitleg is gegeven over een mogelijke doorstart en voorzetting der activiteiten bij welke
bijeenkomst een buitendienstmedewerker van het UWV aanwezig is geweest om tekst en uitleg over
de (administratieve) afwikkeling van de loongarantieregeling te geven en de daartoe benodigde
formulieren uit te reiken en weer in te nemen.

3.

Activa

Onroerende zaken

verslag 1-3

3.1.
Beschrijving
De vennootschappen hebben geen onroerende zaken in eigendom.

verslag 1-3

3.2
Verkoopopbrengst
Niet van toepassing.

verslag 1-3

3.3
Hoogte hypotheek
Niet van toepassing.

verslag 1-3

3.4
Boedelbijdrage
Niet van toepassing.
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Werkzaamheden
Er hebben de gebruikelijke inventariserende werkzaamheden plaatsgevonden.
Bedrijfsmiddelen

verslag 1

3.5
Beschrijving
De curator heeft - in overeenstemming met de administratie van de gefailleerde vennootschappen –
bedrijfsmiddelen aangetroffen (voornamelijk bestaande uit inventariszaken) welke hij door Van
Beusekom Taxateurs heeft laten taxeren. Al deze zaken zijn (voor zover geen leasezaken en/of vallend
onder een eigendomsvoorbehoud) rechtsgeldig (stil) verpand aan de Rabobank Meppel-StaphorstSteenwijkerland.

verslag 3

In de nieuwe faillissementen zijn geen bedrijfsmiddelen aangetroffen.

verslag 1

3.6
Verkoopopbrengst
De verkoopopbrengst is thans nog niet bekend.

verslag 2

De inventaris van de winkel in Meppel is in het kader van een beperkte doorstart (zie sub 6.3) met
toestemming van de Rechter-Commissaris verkocht voor een bedrag ad € 5.000,- vrij van B.T.W. De
inventarissen van de overige locaties zijn verkocht voor een bedrag ad € 17.500,- ex. B.T.W.

verslag 1

3.7
Boedelbijdrage
Voor zover vanwege het bodemvoorrecht aan de orde zal er een boedelbijdrage conform de
separatistenregeling bedongen worden.

verslag 2

Er is geen boedelbijdrage bedongen in verband met het bodemvoorrecht van de fiscus.

verslag 1-2

3.8
Bodemvoorrecht fiscus
Het bodemvoorrecht is van toepassing op het merendeel van de aangetroffen bedrijfsmiddelen, zodat
nu de relevante belastingschulden de vermoedelijke opbrengst van de bodemzaken zullen
overschrijden, de opbrengst daarvan via de boedel zal lopen.

verslag 1

Werkzaamheden
Er hebben tal van inventariserende en met de voorbereiding van verkoop verband houdende
werkzaamheden plaatsgevonden.

verslag 2-3

De werkzaamheden zijn voortgezet.

3.9
Voorraden/Onderhandenwerk
verslag 1 De curator heeft verdeeld over de diverse vennootschappen en in overeenstemming met de diverse
voorraadadministraties een aanzienlijke voorraad schoenen aangetroffen met een gemiddelde
inkoopwaarde per datum faillissement van € 687.483,- exclusief B.T.W.
verslag 3

In de nieuwe faillissementen zijn geen voorraden en/of Onderhandenwerk aangetroffen.

verslag 1-2

3.10
Verkoopopbrengst
Zie hierna sub 6.
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3.11
Boedelbijdrage
Slechts een zeer klein deel van deze voorraad (ca € 30.000,- inkoopwaarde) valt onder het stil pandrecht
van de Rabobank. Voor de verloop van dat deel zal een boedelbijdrage conform het separatistentarief
worden bedongen.
Er is voor de verkoop van het betreffende deel een boedelbijdrage ad € 3.379,60 van de pandhouder
Rabobank ontvangen.
Werkzaamheden
Er hebben tal van inventariserende werkzaamheden plaatsgevonden. Zie voor het overige hierna sub
6.1.
Andere activa

verslag 1

3.12
Beschrijving
Zie hiervoor sub 3.5. Er zijn afgezien van het immaterieel actief en de aandelen in de nog niet
gefailleerde maar overigens geheel lege vennootschap Calceus Online B.V. geen andere activa
aangetroffen.

verslag 3

In de nieuwe faillissementen zijn geen andere activa aangetroffen.

verslag 1

3.13
Verkoopopbrengst
Er is nog geen verkoopopbrengst gerealiseerd.

verslag 2

Zie hierna sub 6.3.

verslag 1

Werkzaamheden
Er hebben tal van inventariserende werkzaamheden plaatsgevonden.

4.

verslag 1

verslag 2-3

Debiteuren

4.1.
Omvang debiteuren
Een (handels)debiteurenportefeuille is gezien de aard van de bedrijvigheid niet aangetroffen. Wel heeft
de curator een veelheid aan intercompany vorderingen aangetroffen welke vanwege de faillissementen
oninbaar zijn geworden. Daarnaast heeft de curator ook een omvangrijke rekening-courant vordering
op één van de bestuurders/aandeelhouders, de heer Holtrop, aangetroffen.
De rekening-courant vordering vanuit Holtrop Holding B.V. op de bestuurder bedraagt per datum
faillissement € 164.326,82.
In de nieuwe faillissementen zijn geen debiteuren aangetroffen.

verslag 1

4.2
Opbrengst
Omtrent de opbrengst is nog geen definitief uitsluitsel te geven maar naar alle waarschijnlijkheid zal de
rekening-courant vordering (grotendeels) niet geïncasseerd kunnen worden gelet op de verhaalspositie
van de betrokkene.
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verslag 2

De curator is met de betrokken bestuurder in overleg over de afdoening van deze vordering waarbij
gelet op zijn verhaalspositie gestreefd wordt naar een minnelijke regeling tegen finale kwijting met als
uitgangspunt wat in een WSNP-situatie van de betrokkene beschikbaar zou komen voor zijn crediteuren.

verslag 3

Het betreffende overleg is nog gaande en zal naar verwachting in de komende verslagperiode afgerond
kunnen worden.

verslag 1

4.3
Boedelbijdrage
Niet van toepassing.

verslag 1-3

Werkzaamheden
De curator heeft de gebruikelijke inventariserende werkzaamheden verricht.

5.

verslag 1

Bank/Zekerheden

5.1
Vordering van bank(en)
De Rabobank Meppel-Staphorst-Steenwijkerland heeft uit hoofde van de aan de gefailleerde
vennootschap verstrekte kredietfaciliteit per datum faillissement de volgende vorderingen:
Calceus B.V.
- Verstrekte lening
€
47.250,00
- Verstrekt krediet in rekening courant
€
234.982,62
- Bankgarantie voor huur Kalverstraat 163
te Amsterdam
€
87.267,00
- Bankgarantie voor huur Leidsestraat 46
te Amsterdam
€
53.355,00
- Bankgarantie voor huur Douwenmaat 3
te Meppel
€
5.000,00
Subtotaal
€
427.854,62

-

Boots Shoes Meppel B.V.
Verstrekt krediet in rekening courant
Bankgarantie voor huur Leidsestraat 46
te Amsterdam
Debetstand op IBAN NL41RABO0104079347
Subtotaal
Totale vordering Rabobank

verslag 1

verslag 2

€

95.488,94

€
€
€

17.850,00
313,28
113.652,22

€

541.506,84

5.2
Leasecontracten
De curator heeft een tweetal op naam van gefailleerden staande financial leaseovereenkomsten met
betrekking tot een Volkswagen Polo en een Audi A6 Avant aangetroffen. Gelet op de looptijd van de
contracten en de waarde van de auto’s heeft de curator toestemming gevraagd en gekregen om de
objecten te “lossen” en te verkopen hetgeen heeft geresulteerd in een batig saldo voor de boedel van
€ 14.690,55 (inclusief B.T.W.)
De curator heeft de met Opel Leasing gesloten operational leaseovereenkomst met betrekking tot een
bedrijfsbus welke bus in het kader van de voortgezette exploitatie tegen betaling van de lopende
leasetermijnen in gebruik is gebleven per 30 juni 2016 beëindigd waarna de bus door de
leasemaatschappij is ingenomen.
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verslag 3

In de nieuwe faillissementen zijn geen leasecontracten aangetroffen.

verslag 1

5.3
Beschrijving zekerheden
Tot zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen van de gefailleerde vennootschappen zijn de
navolgende zekerheden gevestigd ten behoeve van de Rabobank Meppel-Staphorst-Steenwijkerland :
-

verslag 1

verslag 1

verslag 1

Verpanding van inventaris en voorraden
Garantie van de Staat der Nederlanden uit hoofde van Besluit Borgstelling Midden en
Kleinbedrijf oorspronkelijk groot € 189.000,-.
Borgstelling verleend door de heer E. Hakman tot een bedrag ad € 50.000,00.
Borgstelling verleend door de heer J.H. Holtrop tot een bedrag ad € 50.000,00.
Achterstelling en verpanding van de vordering groot € 101.529,00 op Hakman Retail
Advies B.V.
Borgstelling verleend door de heer J.H. Holtrop tot een bedrag ad € 25.000,00.

5.4
Separatistenpositie
Uit hoofde van de hiervoor onder 5.3 beschreven zekerheden heeft de bank de positie van separatist
ten opzichte van een (zeer klein) deel van de voorraad en de bedrijfsmiddelen.
5.5
Boedelbijdragen
Daar waar zulks aan de orde is zal een boedelbijdrage conform het separatistentarief bedongen worden.
5.6
Eigendomsvoorbehoud
De curator heeft de bekende schuldeisers schriftelijk geïnformeerd over de faillissementen waarbij de
schuldeisers die zaken geleverd hebben onder eigendomsvoorbehoud zijn uitgenodigd dit kenbaar te
maken. Van die mogelijkheid hebben diverse schuldeisers gebruik gemaakt waarna de curator heeft
onderzocht in hoeverre die zaken nog aanwezig waren en zulks heeft gecommuniceerd met de
betrokken schuldeisers, waarbij melding is gemaakt van het van kracht zijn van een afkoelingsperiode
ex art. 63a Fw., welke door de rechtbank op verzoek van de curator voor de duur van twee maanden is
bepaald.
Van de aangetroffen voorraad schoenen ad in totaal ca. € 680.000,- (excl. B.T.W.) aan inkoopwaarde
valt een deel groot ca. € 575.000,- onder het eigendomsvoorbehoud van DZB-Bank/ANWR, een deel
ad ca. € 70.000,- onder het eigendomsvoorbehoud van verschillende leveranciers en is een deel ad ca.
€ 33.000,- zogenaamde vrije voorraad.
De curator heeft met DZB-Bank en verschillende kleinere leveranciers overeenstemming bereikt over
de voorwaarden waaronder de betreffende zaken in het kader van de door de curator voorgezette
exploitatie door de curator verkocht (kunnen) worden. Zie hierna ook sub. 6. Na afloop van de
voortgezette exploitatie zal op basis van deze condities door de boedel met de betrokken leveranciers
afgerekend worden.

verslag 2

De door de curator voortgezette exploitatie is in juli 2016 gestaakt. De afrekening met de diverse
betrokken partijen waaronder de eigendomsvoorbehoud leveranciers is inmiddels voor een groot deel
voltooid. In de loop van de komende verslagperiode wordt deze afrekening verder voltooid.

verslag 3

De afrekening met de eigendomsvoorbehoud leveranciers zal naar verwachting in de komende
verslagperiode afgerond kunnen worden.
5.7

Reclamerechten
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De curator heeft geen berichten ontvangen die er op wijzen dat er sprake is van een beroep op
reclamerechten.
5.8
Retentierechten
De curator heeft geen berichten van schuldeisers ontvangen die aanspraak maakten op een recht van
retentie.
Werkzaamheden
Er hebben de gebruikelijke inventariserende werkzaamheden plaatsgevonden en er zijn besprekingen
gevoerd en er is getelefoneerd en gecorrespondeerd met de betrokken partijen zoals bank,
leasemaatschappij en leveranciers. Zie ook sub 6.1 en 6.2.

6.

Doorstart/voortzetten

Voortzetten

verslag 1

6.1
Exploitatie/zekerheden
Na het uitspreken van de faillissementen heeft de curator in eerste instantie vol ingezet op een mogelijke
doorstart van de diverse (winkel)bedrijven. Zie hierna ook sub 6.3. De winkels in Amsterdam en Arnhem
waren op dat moment al gesloten vanwege het verkoopverbod van DZB-Bank/ANWR en het was
daarom zaak zo snel mogelijk een eventuele verkoop/doorstart te realiseren.
Toen een verkoop/doorstart niet binnen redelijke termijn en tegen redelijke condities mogelijk bleek
heeft de curator vervolgens ingezet op een tijdelijke voortzetting van de exploitatie teneinde een zo
positief mogelijk exploitatieresultaat ten gunste van de boedel te realiseren en daarnaast toch nog de
mogelijkheid van een eventuele doorstart van (een deel van ) de winkels in leven te houden. In het kader
van een eventuele doorstart van onderneming van de vennootschap is het namelijk in het algemeen
van belang de waarde van de onderneming en de daarmee verbonden activa zo veel mogelijk in stand
te houden.
Door de curator is in overleg met de directie van de gefailleerden een exploitatiebegroting opgesteld,
waaruit bleek dat de kosten van voortzetting gedekt kunnen worden uit de te behalen marges bij
voortgezette verkopen. Met de DZB-Bank/ANWR zijn in dat verband afspraken gemaakt over door de
boedel aan DZB-Bank te betalen percentages van de inkoopwaarde aan welke afspraken ook andere
leveranciers zich (grotendeels) geconformeerd hebben.
Door de curator is vervolgens aan de Rechter-commissaris toestemming gevraagd en verkregen voor
de voortzetting van de exploitatie. Aldus heeft de curator de winkels in Amsterdam en Arnhem per 4 mei
2016 weer geopend terwijl de winkel in Meppel onmiddellijk na het faillissement op 10 mei 2016 weer is
geopend en dus nooit gesloten is geweest. Na ommekomst van de opzegtermijn van het personeel van
Calceus Team B.V. op 1 juni 2016 heeft de curator wederom op basis van nieuwe exploitatiebegrotingen
toestemming gevraagd en gekregen om met inhuur van een deel van het oude personeel (7 personen)
de exploitatie voort te zetten teneinde zoveel mogelijk van de voorraden nog te verkopen in de periode
dat de huurruimtes nog ter beschikking van de curator staan.

verslag 2

De curator heeft de exploitatie uiteindelijk tot begin juli 2016 voortgezet, daarbij gebruikmakend van
steeds minder locaties, waarbij uiteindelijk alleen de winkel aan de Leidsestraat in Amsterdam open is
gebleven. Aldus is uiteindelijk de gehele voorraad uitverkocht.
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6.2
Financiële verslaglegging
De financiële verslaglegging van de exploitatie van de ondernemingen na faillissementsdatum zal bij
het volgende verslag worden gevoegd.
Gedurende de periode van door de curator voortgezette exploitatie, welke van 4 mei 2016 tot 10 juli
2016 heeft geduurd, is een omzet gerealiseerd ad ca. € 900.000,- inclusief B.T.W. hetgeen na aftrek
van directe en indirecte kosten (afgezien van de faillissementskosten) heeft geresulteerd in een positief
resultaat van meer dan € 500.000,- inclusief B.T.W. (voor belastingen derhalve). Voor wat betreft de
financiële verslaglegging wordt verwezen naar het bijgevoegde voorlopig exploitatieverslag het welk
nog enige wijzigingen zal ondergaan aangezien er nog enkele afrekeningen zullen plaatsvinden.
Werkzaamheden
Er hebben tal van met deze “voortzettingsperiode” verband houdende werkzaamheden plaatsgevonden.
De werkzaamheden zijn gecoördineerd door de curator samen met de directie van gefailleerden en zijn
administratief begeleid door de (faillissements)secretaris.
De betreffende werkzaamheden zijn gedurende de gehele voortzettingsperiode en ook nog nadien
gecontinueerd.
Doorstart

verslag 1

6.3
Beschrijving
De curator heeft onmiddellijk na uitspraak van het faillissement de activa bestaande uit roerende zaken
(inventaris en voorraad) en immaterieel actief geïnventariseerd en laten taxeren door Van Beusekom
Taxateurs waarna deze zaken middels een verkoopmemorandum aan de diverse gegadigden die zich
bij de curator hebben gemeld, te koop zijn aangeboden met het verzoek bij een bieding aan te geven
hoeveel personeelsleden men een (arbeids)overeenkomst zou willen aanbieden.
Uiteindelijk resulteerde dit in enkele serieuze doorstart kandidaten die een bieding hebben uitgebracht
met wie verder is onderhandeld hetgeen echter gelet op de hoogte van de biedingen afgezet tegen de
door de boedel bij voortzetting te halen resultaten niet tot overeenstemming heeft geleid. Met name voor
de winkel in Meppel streeft de curator echter thans nog steeds naar een doorstart na ommekomst van
de voortzettingsperiode.

verslag 2

verslag 1

verslag 2

De curator heeft tijdens de voortgezette exploitatie de onderhandelingen met de kandidaten voor een
mogelijke doorstart van een van de winkels voortgezet waarna uiteindelijk met toestemming van de
Rechter-Commissaris met een van hen overeenstemming is bereikt over een doorstart van de winkel in
Meppel (vallende onder Resumé B.V.) per het einde van de opzegtermijn van het personeel (24 juni
2016) waarbij de doorstarter de verplichting op zich heeft genomen tenminste 6 van de 8
personeelsleden een dienstverband aan te bieden.
6.4
Verantwoording
De curator heeft zich ingespannen en doet dit nog steeds om een zo breed mogelijke doorstart te
verwezenlijken waardoor gegadigden voor alleen de bedrijfsmiddelen, de voorraden en/of huurlocaties
zijn afgevallen.
De curator heeft daar waar dit mogelijk was een doorstart gerealiseerd waarbij de werkgelegenheid van
6 van de 8 betrokken personeelsleden is behouden terwijl er voor de inventaris een prijs overeenkomstig
de getaxeerde waarde is gerealiseerd.
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6.5
Opbrengst
Er is nog geen opbrengst gerealiseerd.
Er is een opbrengst gerealiseerd van € 10.000,- vrij van B.T.W. waarvan € 5.000,- voor goodwill en
€ 5.000,- voor de inventaris. De resterende voorraden zijn niet verkocht maar per 24 juni 2016
overgebracht naar de winkel in de Leidsestraat te Amsterdam van waaruit ze door de curator verder zijn
verkocht.
6.6
Boedelbijdrage
Zie hiervoor sub 3.7 en 3.11.
Werkzaamheden
Er hebben tal van met de (voorbereiding van de) verkoop verband houdende werkzaamheden
plaatsgevonden zoals inventarisatie, onderhandelingen voeren, bezichtigingen begeleiden en het
onderhouden van mondelinge en schriftelijke contacten met alle betrokkenen.

7.

verslag 1-3
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Rechtmatigheid

7.1
Boekhoudplicht
Er is van de vennootschappen een ordentelijke administratie aangetroffen die aan de daaraan te stellen
eisen voldoet.

verslag 1-3

7.2
Depot jaarrekeningen
De opeenvolgende jaarrekeningen van de vennootschappen zijn tijdig gedeponeerd.

verslag 1-3

7.3
Controleverklaring accountant
Niet van toepassing gelet op de omvang van de vennootschappen.

verslag 1-3

7.4
Stortingsverpl. Aandelen
Aan de stortingsverplichting lijkt te zijn voldaan.

verslag 1-3

7.5
Onbehoorlijk bestuur
De curator heeft vooralsnog geen aanwijzingen voor mogelijk onbehoorlijk bestuur aangetroffen.

verslag 1-3

7.6
Paulianeus handelen
De curator heeft vooralsnog geen aanwijzingen voor paulianeus handelen aangetroffen.

verslag 1-3

Werkzaamheden
Er hebben de gebruikelijke inventariserende werkzaamheden plaatsgevonden en er is schriftelijk en
mondeling contact onderhouden met de diverse betrokkenen.

8.

verslag 1

Crediteuren

8.1
Boedelvorderingen
De boedelvorderingen bestaan uit het salaris van de curator, de verschotten en de verzekering van de
curator, de huur vanaf datum faillissement en een vordering van het UWV ter zake van overgenomen
loonverplichtingen.
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8.2
Pref. vord. van de fiscus
De Belastingdienst heeft in de diverse faillissementen vorderingen ingediend. Hieronder wordt per
faillissement de hoogte van de ingediende vordering van de Belastingdienst aangegeven.
Gefailleerde vennootschap

Totaalbedrag

Boots Shoes Meppel B.V.

€

Calceus B.V.

€

Calceus Team B.V.

€

Resumé B.V.

€

10.202,-

Holtrop Holding B.V.

€

14.369,-

Totaal

€

24.571,-

De Belastingdienst heeft in de diverse faillissementen vorderingen ingediend. Hieronder wordt per
faillissement de hoogte van de ingediende vordering van de Belastingdienst aangegeven.
Gefailleerde vennootschap

Totaalbedrag

Boots Shoes Meppel B.V.

€

-

Calceus B.V.

€

420.339,-

Calceus Team B.V.

€

27.818,-

Resumé B.V.

€

10.202,-

Holtrop Holding B.V.

€

14.369,-

Totaal

€

472.728,-

De Belastingdienst heeft in de diverse faillissementen vorderingen ingediend. Hieronder wordt per
faillissement de hoogte van de ingediende vordering van de Belastingdienst aangegeven.
Gefailleerde vennootschap

Totaalbedrag

Boots Shoes Meppel B.V.

€

633.023,-

Calceus B.V.

€

818.138,-

Calceus Team B.V.

€

437.188,-

Resumé B.V.

€

19.758,-

Holtrop Holding B.V.

€

15.280,-

Calceus Holding B.V.

€

397.727,-

Calceus Online B.V.

verslag 1
verslag 2

16815712

397.727,-

8.3
Pref. vord. van het UWV
Tot dusverre heeft het UWV in geen van de faillissementen een vorderingen ingediend.
Het UWV heeft in de diverse faillissementen vorderingen ingediend. Hieronder wordt per faillissement
de hoogte van de ingediende vordering van het UWV aangegeven.
Gefailleerde vennootschap

Totaalbedrag

Boots Shoes Meppel B.V.

€

-

Calceus B.V.

€

-

Calceus Team B.V.

€

63.350,98

Resumé B.V.

€

9.784,03

Holtrop Holding B.V.

€

-
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€

Totaal
verslag 3

verslag 1

verslag 2-3

verslag 1

Gefailleerde vennootschap

Totaalbedrag

Boots Shoes Meppel B.V.

€

-

Calceus B.V.

€

-

Calceus Team B.V.

€

63.350,98

Resumé B.V.

€

9.784,03

Holtrop Holding B.V.

€

-

Calceus Holding B.V.

€

-

Calceus Online B.V.

€

-

Totaal

€

73.135,01

8.4
Andere pref. Crediteuren
Tot dusverre heeft zich in het faillissement van Calceus Team B.V. één andere preferente crediteur
gemeld met een totaalvordering ad € 1.884,60.
Tot dusverre heeft zich in het faillissement van Calceus Team B.V. één andere preferente crediteur
gemeld met een totaalvordering ad € 4.403,20.
8.5
Aantal concurrente crediteuren
Tot dusverre zijn onderstaande vorderingen per faillissement ingediend.
Aantal

Totaalbedrag

35

€

1.917.188,27

Calceus B.V.

-

€

-

Calceus Team B.V.

1

€

13.933,59

Resumé B.V.

2

€

150.865,38

Holtrop Holding B.V.

-

€

-

38

€

2.081.987,24

Boots Shoes Meppel B.V.

Totaal

Tot dusverre zijn onderstaande vorderingen per faillissement ingediend.
Gefailleerde vennootschap

Aantal

Totaalbedrag

Boots Shoes Meppel B.V.

54

€

1.546.759,53

Calceus B.V.

2

€

427.884,98

Calceus Team B.V.

1

€

13.933,59

Resumé B.V.

2

€

150.865,38

Holtrop Holding B.V.

-

€

-

59

€

2.139.443,48

Totaal
verslag 3

73.135,01

Het UWV heeft in de diverse faillissementen vorderingen ingediend. Hieronder wordt per faillissement
de hoogte van de ingediende vordering van het UWV aangegeven.

Gefailleerde vennootschap

verslag 2

16815712

Tot dusverre zijn onderstaande vorderingen per faillissement ingediend.
Gefailleerde vennootschap

Aantal

Totaalbedrag
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Boots Shoes Meppel B.V.

56

€

1.185.785,86

Calceus B.V.

9

€

495.332,33

Calceus Team B.V.

1

€

13.933,59

Resumé B.V.

5

€

153.581,67

Holtrop Holding B.V.

-

€

-

Calceus Holding B.V.

2

€

2.965,02

Calceus Online B.V.

-

€

-

72

€

1.851.598,47

Totaal

Met diverse eigendomsvoorbehoudcrediteuren is inmiddels afgerekend wat resulteert in een afname
van de vorderingen.

verslag 1

verslag 1-3

verslag 1-3

8.6
Bedrag concurrente crediteuren
Zie sub 8.5.
8.7
Verwachte wijze van afwikkeling
Naar verwachting zullen de faillissementen gelet op de omvang van de (te verwachten)
boedelvorderingen te zijner tijd kunnen worden voorgedragen voor opheffing wegens de toestand van
de boedel.
Werkzaamheden
De curator heeft inventariserende werkzaamheden verricht en heeft correspondentie en (telefonische)
besprekingen gevoerd met crediteuren en gefailleerden zelf.

9.
verslag 1

verslag 1
verslag 2-3

verslag 1

Procedures

De boedel is niet betrokken in (een) procedure(s). De punten 9.1 t/m 9.3 van dit verslag zijn derhalve
niet aan de orde.
9.1
9.2
9.3

Naam wederpartij(en)
Aard procedure
Stand procedure

10.

Overig

10.1
Termijn afwikkeling faillissement
In dit stadium kan de curator hierover nog geen uitspraak doen.
Naar verwachting zullen de faillissementen zeker binnen 1 jaar na datum uitspraken afgewikkeld kunnen
zijn.
10.2
Plan van aanpak
In de komende verslagperiode zal de curator zich richten op de navolgende werkzaamheden:
-

afwikkelen voortzetting der exploitatie;
eventueel realiseren doorstart;
diverse overige zaken.
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verslag 2

De curator zal zich de komende verslagperiode nog bezighouden met de afwikkeling van de
voortgezette exploitatie, de vereffening van de twee nog niet gefailleerde vennootschappen en de
afwikkeling van de rekening-courant verhouding.

verslag 3

De curator zal zich in de komende verslagperiode met name met de afwikkeling van de rekening-courant
en de afrekening met de eigendomsvoorbehoudleveranciers bezighouden.

verslag 3

10.3
Indiening volgend verslag
Het volgende verslag wordt medio maart 2017 ingediend.
Assen, 12 december 2016

J.S. van Burg
curator
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