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Algemene gegevens
Naam onderneming
De Terebinten Zorg C.V., De Terebint C.V., Eurekan C.V.

11-12-2018
1

Gegevens onderneming
De commanditaire vennootschap De Terebinten Zorg C.V.
gevestigd te Ganzenerf 35, 9932 KA Delfzijl,
Kvk 63957094;
De commanditaire vennootschap De Terebint C.V.
gevestigd te Ganzenerf 35, 9932 KA Delfzijl
Kvk 66006015;
De commanditaire vennootschap Eurekan C.V.
gevestigd te Ganzenerf 35, 9932 KA Delfzijl
Kvk 69453012.

Activiteiten onderneming
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Activiteiten onderneming
De Terebinten Zorg C.V.
Volgens het uittreksel van de Kvk: het begeleiden en bieden van zorg aan de
medemens ten behoeve van de (in) materiële w elzijn.
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Feitelijk w as in deze CV de huisvesting van de dak/thuislozen en de PGB
clientèle ondergebracht alsmede alle facilitaire zaken.
De Terebint C.V.
Volgens het uittreksel van de Kvk: het bieden van faciliteiten in de vorm van
een facilitair bedrijf en het bieden van ondersteunende activiteiten als het
uitoefenen van een bedrijfsbureau en cliëntenservicebureau.
Feitelijk: via deze CV w erd het personeel ingehuurd van een Payrollcompany.
Eurekan C.V.
Volgens het uittreksel van de Kvk: Het vervaardigen van kleding en artikelen
voor interieur en huishouding. Internet- en huisverkoop van ongeregelde
goederen en partijgoederen.
Deze CV faciliteerde de dagactiviteiten van de cliënten.

Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
De Terebinten C.V.
De administratie voor w at betreft het boekjaar 2018 is deels ingevoerd en
geeft geenszins een realistisch financieel beeld. Uit de cijfers met betrekking
tot het boekjaar 2017 kunnen de navolgende cijfers w orden gedestilleerd.
Het resultaat over het boekjaar 2017 bedraagt € 101.307,12
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De Terebint C.V.
Hetzelfde tekort als hierboven beschreven.
Het resultaat over het boekjaar 2017 bedraagt € 45.521,59
Eurekan C.V.
Hetzelfde tekort als hierboven beschreven.
Het resultaat over het boekjaar 2017 bedraagt € 14.425,18

Gemiddeld aantal personeelsleden
0
De C.V.'s hadden geen personeel in dienst. Personeel w erd ingehuurd middels
een payrollcontract.

Boedelsaldo

11-12-2018
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Boedelsaldo
11-12-2018
1

Boedelsaldo
€ 17.929,73
De Terebinten Zorg C.V. € 14.946,08
De Terebint C.V. € 2.983,65
Eurekan C.V. € 0,00
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Boedelsaldo
€ 17.991,82
De Terebinten Zorg C.V. € 14.946,08
De Terebint C.V. € 3.045,74
Eurekan C.V. € 0,00

Verslagperiode
11-12-2018
1

van
6-11-2018
t/m
10-12-2018

22-03-2019
2

van
11-12-2018
t/m
20-3-2019

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

41,20 uur

2

24,70 uur

totaal

65,90 uur

Toelichting bestede uren
Vanaf de aanvang van het faillissement zijn de volgende uren gemaakt:
De Terebinten Zorg C.V. : 37,5
De Terebint C.V. : 3,1
Eurekan C.V. : 0,6
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Vanaf de aanvang van het faillissement zijn de volgende uren gemaakt:
De Terebinten Zorg C.V. : 23,2
De Terebint C.V. : 1,5
Eurekan C.V. : 0

22-03-2019
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1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
1.2 Lopende procedures
Voor zover de curator bekend is, zijn er geen sprake van lopende procedures.

11-12-2018
1

1.3 Verzekeringen
Voor zover de curator bekend zijn er enkele lopende polissen met betrekking
tot de activa (rollend materieel) en aansprakelijkheden. Voorzover mogelijk
zullen de lopende polissen w orden opgezegd.
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1.4 Huur
Door de vennootschap w ordt een loods gehuurd. De verhurende partij is op 27
november 2018 per (aangetekende) post aangeschreven.
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De curator heeft de huur met inachtneming van het bepaalde in artikel 39 Fw
opgezegd.
In de afgelopen verslagperiode zijn er meerdere pogingen ondernomen om
de opgeslagen goederen in de loods te verkopen. Feit is dat niet alle
goederen courant valt te noemen en het enkel afvoeren van courante
goederen geen optie is. Er is een afw eging gemaakt om verdere
inspanningen te verrichten te voorzien van een mogelijke verkoop en de te
verw achten opbrengst. De boedelkosten w egen niet op tegen de baten en
derhalve zijn de zaken achtergelaten. De huur is per 25 februari 2019
geëindigd.
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1.5 Oorzaak faillissement
De failliet heeft in 2000 de vennootschap onder firma (VOF) De Terebint
opgericht tezamen met zijn toenmalige echtgenote.
De activiteiten van de VOF w aren gericht op de opvang van de dak- en
thuislozen. Aan deze opvang lag een christelijk fundament ter grondslag. In
het jaar 2014 is de bestuurder, de heer Van Hunnik, gescheiden van zijn
echtgenote mw . J. Herder. Laatst genoemde heeft haar activiteiten en de VOF
gestaakt. De activiteiten van de VOF zijn ondergebracht in de commanditaire
vennootschap De Terebint. In deze periode w aren er circa 15 personeelsleden
w erkzaam en w aren er circa 33 opvangbedden beschikbaar. De zorg aan de
dak-en thuislozen is steeds w eer onder druk komen te staan. Een groot deel
van de opvangcentra en clientèle is in de loop van 2017 onder gebracht bij
Fivelzorg.
In de loop van 2018 bleken diverse C.V's niet meer aan de vereiste
kw aliteitsnormen te kunnen voldoen. Besloten is de activiteiten per 1
november 2018 te staken. Vanw ege het feit dat er geen inkomsten meer w erd
gegeneerd in de C.V.'s en een aantal verplichtingen nog afgew ikkeld diende te
w orden, zijn de faillissementen op eigen aangifte uitgesproken.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
11-12-2018
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Personeelsleden
0

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting
n.v.t.

totaal

0

2.4 Werkzaamheden personeel
De curator heeft inventariserende w erkzaamheden verricht.
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
De C.V.'s hebben geen onroerende zaken in eigendom
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

De C.V.'s hebben geen bedrijfsmiddelen in
eigendom.
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
De C.V.'s hebben geen bedrijfsmiddelen in eigendom.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De curator heeft inventariserende w erkzaamheden verricht.
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
De C.V.'s hebben geen voorraden en/of onderhanden w erk, dit punt is niet van
toepassing.
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Er is geen sprake van andere activa.
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De Terebinten Zorg had zorgovereenkomsten met haar cliënten. Uit hoofde
van deze overeenkomsten ontving De Terebinten Zorg PGB van de SVB.
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Op 26 november 2018 en 21 decemeber 2018 heeft De Terebinten Zorg een
tw eetal bedragen bijgeschreven gekregen op haar rekening, tezamen groot
€ 5.000,- ter zake PGB gelden. De curator heeft geconstateerd dat er een
rechtsrelatie heeft bestaan op grond w aarvan de betalingen (onverschuldigd)
zijn verricht.
In een soortgelijke situatie (ECLI:NL:HR:2014:3080) is bepaald dat de
betalingen van het zorgkantoor niet berusten op een onmiskenbare
vergissing, nu zij voortvloeien uit een rechtsverhouding tussen het
zorgkantoor en de failliet. Derhalve zullen de ontvangen gelden w orden
overgemaakt naar de boedelrekening.

3.9 Werkzaamheden andere activa
De curator heeft inventariserende w erkzaamheden verricht.
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
De C.V.'s hebben geen debiteuren, dit punt is niet aan de orde.
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4.2 Werkzaamheden debiteuren
De curator heeft inventariserende w erkzaamheden verricht.
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
De Terebinten C.V.heeft een bankrelatie met de ABN Amro N.V. Ten tijde van
het faillissement w as het saldo € 14.946,08 positief. Dit saldo is inmiddels op
de boedelrekening ontvangen.
De Terebint C.V. heeft een bankrelatie met de Rabobank. Ten tijde van het
faillissement w as het saldo € 2.983,65 positief. Dit saldo is inmiddels op de
boedelrekening ontvangen.
Eurekan C.V. heeft een bank relatie met de Rabobank. Ten tijde van het
uitspreken van het faillissement w as er geen saldo aanw ezig.

5.2 Leasecontracten

11-12-2018
1

5.2 Leasecontracten
Voor zover de curator thans kan beoordelen is door De Terebinten Zorg C.V.
een tw eetal financial leaseovereenkomsten afgesloten met betrekking tot een
Toyota IQ (28-LGP-3) en een Toyota Auris (9-TFX-55)
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Voor zover de curator thans kan beoordelen is door De Terebint C.V. één
financial leaseovereenkomst afgesloten met betrekking tot een Volksw agen
Transporter (17-VXD-2)
Voor zover de curator thans kan overzien is door Eurekan C.V. één
leaseovereenkomst afgesloten met betrekking tot een Volksw agen Caddy (VJ060-N)
De leasemaatschappijen zijn geïnformeerd omtrent het faillissement en in de
komende verslagperiode zullen deze leaseovereenkomsten w orden
afgew ikkeld.
De leasemaatschappijen hebben, behoudens de Volksw agen Transporter,
hun eigendommen opgehaald. De leasemaatschappij zal voor w at betreft de
Transporter nogmaals w orden verzocht deze op te halen.
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5.3 Beschrijving zekerheden
5.4 Separatistenpositie
Voor zover de curator thans kan overzien is er geen sprake van een
separatistenpositie.

11-12-2018
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Voor zover de curator kan overzien w orden er geen zaken geclaimd met
betrekking tot een eigendomsvoorbehoud.
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5.6 Retentierechten
N.v.t.
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5.7 Reclamerechten
N.v.t.
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5.8 Boedelbijdragen
(Nog) niet van toepassing
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5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De curator heeft inventariserende w erkzaamheden verricht, de auto's
geïnventariseerd en contacten onderhouden met de leasemaatschappijen.
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
N.v.t.

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft een beperkte boekhouding ontvangen.
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Een groot deel van de administratie w as opgeslagen in de gehuurde loods.
Dit archief is afgevoerd naar Reisw olf ter vernietiging.
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7.2 Depot jaarrekeningen
N.v.t.
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
N.v.t.
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
N.v.t.
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
7.5 Onbehoorlijk bestuur
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N.v.t.

7.6 Paulianeus handelen
7.6 Paulianeus handelen
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Voor zover de curator thans kan overzien is er geen sprake gew eest van
paulianeus handelen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator heeft inventariserende w erkzaamheden verricht.
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 982,00
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8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
2
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6

22-03-2019
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 1.851,88
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€ 8.814,77
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
N.v.t.

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de komende verslagperiode zal de curator zich richten op de navolgende
w erkzaamheden:
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- onderzoek als bedoeld in de diverse punten.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Daarover valt in dit stadium nog geen enkele mededeling over te doen.

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen
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