Stichting De Speelwerk Groep c.s.
F19/13/385

FAILLISSEMENTSVERSLAG

Nummer: 6

Datum: 27 oktober 2015

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.
1.
Gegevens gefailleerde

:

Faillissementsnummer
Datum uitspraak
Curator
R-C

:
:
:
:

Activiteiten onderneming

:

Omzetgegevens
Personeel gemiddeld aantal

:
:

geen personeel

Verslagperiode
Bestede uren in verslagperiode
Bestede uren totaal

:
:
:

1 juli 2015 tot t/m 30 september 2015
5,0 uren
65,1 uren

2.
Gegevens gefailleerde

:

Faillissementsnummer
Datum uitspraak
Curator
R-C

:
:
:
:

Stichting SPEELWERK KINDEROPVANG statutair
gevestigd te Arnhem, kantoorhoudende te (7941 AS)
Meppel aan het adres Noordeinde 31, KvK-nummer
04069192
F19/13/387
3 december 2013
Mr. J.S. van Burg
Mr. J.H.W.R. Orriëns-Schipper

Activiteiten onderneming

:

Omzetgegevens
Personeel gemiddeld aantal

:
:

401 personeelsleden

Verslagperiode
Bestede uren in verslagperiode
Bestede uren totaal

:
:
:

1 juli 2015 tot t/m 30 september 2015
41,1 uren
1.014,3 uren
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Stichting DE SPEELWERK GROEP statutair gevestigd te
Arnhem, kantoorhoudende te (7941 AS) Meppel aan het
adres Noordeinde 31, KvK-nummer 04069192
F19/13/385
3 december 2013
Mr. J.S. van Burg
Mr. J.H.W.R. Orriëns-Schipper
Het ontwikkelen en aanbieden van kinderopvang en/of
peuterspeelzaalwerk in de ruimste zin.

Het ontwikkelen en aanbieden van kinderopvang en/of
peuterspeelzaalwerk in de ruimste zin.
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3.
Gegevens gefailleerde

:

Faillissementsnummer
Datum uitspraak
Curator
R-C

:
:
:
:

Activiteiten onderneming

:

Omzetgegevens
Personeel gemiddeld aantal

:
:

8 personeelsleden

Verslagperiode
Bestede uren in verslagperiode
Bestede uren totaal

:
:
:

1 juli 2015 tot t/m 30 september 2015
1,6 uren
24,6 uren

4.
Gegevens gefailleerde

:

Faillissementsnummer
Datum uitspraak
Curator
R-C

:
:
:
:

Stichting SPEELWERK GASTOUDERBUREAU statutair
gevestigd te Arnhem, kantoorhoudende te (7941 AS)
Meppel aan het adres Noordeinde 31, KvK-nummer
04069192
F19/13/384
3 december 2013
Mr. J.S. van Burg
Mr. J.H.W.R. Orriëns-Schipper

Activiteiten onderneming

:

Omzetgegevens
Personeel gemiddeld aantal

:
:

7 personeelsleden

Verslagperiode
Bestede uren in verslagperiode
Bestede uren totaal

:
:
:

1 juli 2015 tot t/m 30 september 2015
2,0 uren
25,0 uren

5.
Gegevens gefailleerde

:

Faillissementsnummer
Datum uitspraak
Curator
R-C

:
:
:
:

Stichting SPEELPEUTER statutair gevestigd te Arnhem,
kantoorhoudende te (7941 AS) Meppel aan het adres
Noordeinde 31, KvK-nummer 04069192
F19/13/386
3 december 2013
Mr. J.S. van Burg
Mr. J.H.W.R. Orriëns-Schipper

Activiteiten onderneming

:

Omzetgegevens
Personeel gemiddeld aantal

:
:
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Stichting LUNCHPLEIN statutair gevestigd te Arnhem,
kantoorhoudende te (7941 AS) Meppel aan het adres
Noordeinde 31, KvK-nummer 04069192
F19/13/383
3 december 2013
Mr. J.S. van Burg
Mr. J.H.W.R. Orriëns-Schipper
Het ontwikkelen en aanbieden van kinderopvang en/of
peuterspeelzaalwerk in de ruimste zin.

Het ontwikkelen en aanbieden van kinderopvang en/of
peuterspeelzaalwerk in de ruimste zin.

Het ontwikkelen en aanbieden van kinderopvang en/of
peuterspeelzaalwerk in de ruimste zin.
71 personeelsleden
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Verslagperiode
Bestede uren in verslagperiode
Bestede uren totaal

:
:
:

1 juli 2015 tot t/m 30 september 2015
2,1 uren
27,4 uren

6.
Gegevens gefailleerde

:

Faillissementsnummer
Datum uitspraak
Curator
R-C

:
:
:
:

de besloten vennootschap SPEELWERK HOLDING B.V.
statutair gevestigd te Meppel, kantoorhoudende te (7941
AS) Meppel aan het adres Noordeinde 31, KvK-nummer
54693160
F19/14/142
27 juni 2014
Mr. J.S. van Burg
Mr. J.H.W.R. Orriëns-Schipper

Activiteiten onderneming

:

Omzetgegevens
Personeel gemiddeld aantal

:
:

0

Verslagperiode
Bestede uren in verslagperiode
Bestede uren totaal

:
:
:

1 april 2015 tot t/m 30 juni 2015
8,7 uren
37,1 uren

Het al dan niet tezamen met andere deelnemen in en het
besturen van andere ondernemingen

0. Inleiding
Pre-pack
Belang Pre-pack
Beoogde transactie
Beoordeling beoogde transacties
verslag 3

verslag 1

Deze onderdelen zijn afgesloten. Verwezen wordt naar verslag 2.

1.

Inventarisatie

1.1

Directie en Organisatie per stichting

Voor alle stichtingen geldt dat de statutaire zetel gevestigd is in Arnhem in verband waarmee de
Rechtbank Gelderland, locatie Zutphen het faillissement heeft uitgesproken en daarna heeft
overgedragen aan de rechtbank Noord Nederland, locatie Assen.
De juridische structuur blijkt uit hierboven weergegeven organogram.
a. Stichting de Speelwerkgroep
De stichting is opgericht op 31 december 2001. Bestuurders van deze stichting zijn de heer W.
Hardenberg en mevrouw M.M.M. Spaninks.
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b. Stichting Speelwerk Gastouderbureau
De stichting is opgericht op 15 november 2005. Bestuurders van deze stichting zijn de heer W.
Hardenberg en mevrouw M.M.M. Spaninks.
c. Stichting Lunchplein
De stichting is opgericht op 11 september 2006. Bestuurders van deze stichting zijn de heer W.
Hardenberg en mevrouw M.M.M. Spaninks.
d. Stichting Speelpeuter
De stichting is opgericht op 18 december 1995. Bestuurders van deze stichting zijn de heer W.
Hardenberg en mevrouw M.M.M. Spaninks.
e. Stichting Speelwerk Kinderopvang
De stichting is opgericht op 31 december 2000. Bestuurders van deze stichting zijn de heer W.
Hardenberg en mevrouw M.M.M. Spaninks.
verslag 2

Speelwerk Holding B.V.
Speelwerk Holding B.V. is opgericht op 15 februari 2012. Bestuurder van deze holding is de heer W.
Hardenberg.
1.2

Winst en verlies

verslag 1

De winst- en verliesrekeningen bevinden zich in de administratie van gefailleerden. In de eerste
verslagperiode heeft de curator zich met name bezig gehouden met de afwikkeling van de doorstart.
Nu deze werkzaamheden grotendeels zijn afgerond zal de curator overgaan tot het doen van
onderzoek van administratie, boekhouding en jaarrekeningen. In de komende verslagen komt de
curator hier nog op terug zodat thans enkel volstaan wordt met de opgave van het geconsolideerde
verlies over het boekjaar 2012 zijnde in totaal € 1.591.186,-.

verslag 2-6

Het betreffende onderzoek is nog niet afgerond.
1.3

Balanstotaal

verslag 1

De winst- en verliesrekeningen bevinden zich in de administratie van gefailleerden. In de eerste
verslagperiode heeft de curator zich met name bezig gehouden met de afwikkeling van de doorstart.
Nu deze werkzaamheden grotendeels zijn afgerond zal de curator overgaan tot het doen van
onderzoek van administratie, boekhouding en jaarrekeningen. In de komende verslagen komt de
curator hier nog op terug zodat thans enkel volstaan wordt met de opgave van het geconsolideerde
balanstotaal over het boekjaar 2012 zijnde in totaal € 10.976.061,-.

verslag 2-6

Zie hiervoor sub 1.2
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1.4.

Lopende procedures

verslag 1

Er zijn door de curator vooralsnog geen door of tegen de gefailleerde stichtingen aanhangig
gemaakte procedures aangetroffen.

verslag 2

Afgezien van enkele (voltooide) incassozaken zijn er geen procedures meer aangetroffen.
1.5.

Verzekeringen

verslag 1

De gefailleerde stichtingen hebben blijkens een inventarisatie de gebruikelijke (bedrijfs)verzekeringen
afgesloten welke zijn/zullen worden beëindigd. Er dient nog beoordeeld te worden in hoeverre er
aanspraken bestaan op mogelijke premierestituties.

verslag 2

De betreffende verzekeringen zijn be-/geëindigd waarbij voor zover vereist om premierestitutie is
verzocht. Er hebben inmiddels diverse restituties plaatsgevonden.
1.6

verslag 1

Huur

Een groot deel van de bij de gefailleerde stichtingen in gebruik zijnde bedrijfsruimtes werd gehuurd
van (bijna allemaal) verschillende verhuurders. Zo snel mogelijk na uitspraak van de faillissementen
en na realisatie van de doorstart zijn alle huurovereenkomsten met toestemming van de rechtercommissaris door de curator middels deurwaardersexploit opgezegd op grond van art. 39 Fw. Ten
aanzien van een aantal door de doortater aangegeven locaties zijn de verhuurders door de curator en
de doorstarter benaderd met het verzoek in te stemmen met een indeplaatsstelling door de
doorstarter. Voor zover bekend hebben al deze verhuurders
daar - na al dan niet langdurig
onderhandelen met de doorstarter over bijkomende voorwaarden - gehoor aan gegeven.
Met diverse verhuurders bestonden en bestaan nog discussies over verschillende aspecten zoals
staat van oplevering etc. De curator streeft ernaar deze disputen zoveel als mogelijk is in onderling
overleg te beslechten.
De huur na datum faillissement is ex artikel 39 Fw een boedelschuld. De boedelschulden worden door
de curator beoordeeld en apart geadministreerd op de crediteurenlijst.

verslag 2

De diverse discussies zijn in de verslagperiode allen in onderling overleg opgelost.
1.7

Oorzaak faillissement

Inleiding
Juridische structuur
Kernactiviteiten en kengetallen
Hoofdkantoor
Verwevenheid
Financiering
Resultaten 2012
Resultaten 2013 en maatregelen
verslag 3

Deze onderdelen zijn afgesloten. Verwezen wordt naar verslag 2.
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verslag 1

2.

Personeel

2.1

Aantal ten tijde van faillissement

Op de datum van uitspraak van het faillissement waren er per stichting in dienst:
Stichting Speelwerk Groep
Stichting Speelwerk Kinderopvang
Stichting Speelwerk Gastouderbureau
Stichting Speelpeuter
Stichting Lunchplein

verslag 2

Speelwerk Holding B.V. had geen personeelsleden in dienst.
2.2.

verslag 1

Aantal in jaar voor faillissement

In het jaar voor de faillissementen waren ongeveer 525 personen in dienst.
2.3.

verslag 1

geen personeelsleden
401 personeelsleden
7 personeelsleden
71 personeelsleden
8 personeelsleden

Datum ontslagaanzegging

De curator heeft na verkregen toestemming van de rechter-commissaris de arbeidsovereenkomsten
mondeling en bij schrijven d.d. 3 december 2013 opgezegd.
Werkzaamheden

verslag 1

Er hebben de gebruikelijke werkzaamheden plaatsgevonden waarbij mondelinge, telefonische en
schriftelijke contacten zijn onderhouden met de rechter-commissaris, werknemers en het UWV en
vakbonden.
Op 3 december 2013 heeft er ’s avonds bij Hotel Van der Valk te Oosterwolde een bijeenkomst met
het voltallige personeel plaatsgevonden waarbij de faillissementen bekend zijn gemaakt, het ontslag is
aangezegd en de gevolgen van het faillissement voor het personeel uiteen zijn gezet en uitleg is
gegeven over de doorstart en eventuele tijdelijke voorzetting der activiteiten bij welke bijeenkomst ook
medewerkers van het UWV en de vakbond aanwezig zijn geweest om tekst en uitleg over de
(administratieve) afwikkeling van de loongarantieregeling te geven.

3.

Activa

Onroerende zaken
3.1.

Beschrijving

verslag 1 Stichting Speelwerk Kinderopvang alsmede Stichting De Speelwerk Groep hebben diverse
onroerende zaken in eigendom waarvan aanvankelijk zes en uiteindelijk vijf in het kader van de sub
6.3 vermelde activatransactie aan Stichting Travers zijn verkocht terwijl de resterende onroerende
zaken (afgezien van het object Havelte) nog verkocht dienen te worden. De al wel verkochte
onroerende zaken dienen (deels)nog getransporteerd te worden welke transporten in de komende tijd
zijn voorzien.
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Voor alle objecten zijn in het kader van het pre-pack verzoek taxatierapporten opgesteld en aan de
curator ter hand gesteld.
Het betreft de navolgende onroerende zaken staande en gelegen te:
1. Havelte aan het adres Schapendrift 22, kadastraal bekend gemeente Havelte, sectie I
nummer 4154A, appartementsindex 2. (Groep)
2. Lemele aan het adres Kerkweg 1A, kadastraal bekend gemeente Ambt-Ommen, sectie G
nummer 6474. (Groep)
3. Lemmer aan het adres Betelgeuze 5, recht van erfpacht, kadastraal bekend gemeente
Lemmer, sectie A nummer 9878. (Groep)
4. Nijeveen aan het adres Binnenveen 2a, kadastraal bekend gemeente Nijeveen, sectie H
nummer 1098. (Groep)
5. Nijeveen aan het adres Dorpstraat 41, kadastraal bekend gemeente Nijeveen, sectie H
nummer 261. (Kinderopvang)
6. Staphorst, aan het adres J.C. van Andelweg 4, kadastraal bekend gemeente Staphorst, sectie
AA nummer 5008. (Kinderopvang)
7. Oosterwolde aan het adres Broekhorsterweg 21, kadastraal bekend gemeente Oosterwolde,
sectie C nummer 6121. (Groep)
8. De Wijk aan het adres Julianaweg 28, kadastraal bekend gemeente De Wijk, sectie F nummer
3522 (gedeeltelijk). (Kinderopvang)
9. Scheerwolde aan het adres Blokzijlseweg 8, kadastraal bekend gemeente IJselham, sectie P,
nummer 1502/1603 voor 20/100ste deel. (Groep)
3.2
verslag 1

Verkoopopbrengst

In het kader van de onder sub 6.3 vermelde doorstart middels een met Stichting Travers gesloten
activatransactie heeft verkoop van in totaal 6 onroerende zaken (nummer 1 t/m 6) plaatsgevonden
voor een totaalbedrag ad € 1.247.000,- zulks met instemming van de hypotheekhouder waarbij de
onroerende zaak te Havelte vanwege een voorkeursrecht van koop uiteindelijk niet aan Stichting
Travers maar voor € 1.000,- meer aan de gemeente Westerveld is verkocht waarbij Stichting Travers
het object van de gemeente Westerveld gaat huren.
Het is thans nog niet duidelijk wat de opbrengst van de nog niet verkochte objecten zal zijn. De curator
is nog doende met verkoop.

verslag 2

Het object aan de Julianaweg 28 te De Wijk (object 8) bleek medio 2013 al wel verkocht maar nog niet
geleverd te zijn in verband met een overeengekomen noodzakelijke bestemmingsplanwijziging (van
kinderopvang naar wonen) welke voorafgaand aan de levering gerealiseerd diende te zijn. Het object
is verkocht voor een koopsom van € 150.000,00 welke koopsom uiteraard pas na levering voldaan zal
worden waartoe door de curator dan ook met toestemming van de rechter-commissaris de
bestemmingsplanwijzigingsprocedure is opgestart teneinde tot afronding van de transactie te komen.
Wijziging en levering wordt in het najaar van 2014 verwacht.

Stichting De Speelwerk Groep c.s. verslag 6

Pagina 7 van 25

Stichting De Speelwerk Groep c.s.
F19/13/385

Object 7 is door de hypotheekhouder ter verkoop bij een makelaar ondergebracht hetgeen tot
dusverre niet tot verkoop heeft geleid. Wel zijn er via de makelaar onderhandelingen over mogelijke
tijdelijke verhuur opgestart welke inmiddels met toestemming van de rechter-commissaris tot tijdelijke
verhuur vanaf 1 november 2014 tot en met 31 december 2015 aan de gemeente Ooststellingwerf
hebben geleid voor een huurprijs van € 2.500,00 per maand welke huur aan de hypotheekhouder
wordt voldaan die daarvoor echter een boedelbijdrage van € 500,00 per maand aan de boedel
voldoet.
Object 9 is ook thans nog niet verkocht. De curator is echter inmiddels wel in een vergevorderd
stadium van onderhandeling daarover met de mede-eigenaar en verwacht de verkoop de komende
verslagperiode af te kunnen ronden.
verslag 3-4

Object 8 is nog niet geleverd omdat de noodzakelijke bestemmingsplanwijzigingsprocedure nog niet is
voltooid hetgeen thans in het eerste half jaar van 2015 voorzien wordt.
Ten aanzien van object 7 wordt de maandelijkse boedelbijdrage stipt door de hypotheekhouder aan
de boedel voldaan.
De onderhandelingen inzake de verkoop van object 9 zijn nog niet afgerond. Er wordt naar gestreefd
in de komende verslagperiode tot afronding te komen.

verslag 5

Object 8 is inmiddels geleverd en de koopsom is onder aftrek van diverse kosten op de
boedelrekening voldaan. Omtrent object 9 zijn de onderhandelingen over verkoop aan de medeeigenaar nog niet afgerond zodat deze de komende verslagperiode nog zullen worden voortgezet.
3.3

verslag 1

Hoogte hypotheek

Op diverse onroerende zaken rusten hypothecaire inschrijvingen ten behoeve van de ABN AMRO
Bank N.V. en de Gemeente Westerveld als omgeschreven sub 5.3.
3.4

Boedelbijdrage

verslag 1

Met de gemeente Westerveld is overeenkomstig de separatistenregeling een boedelbijdrage ad
€ 4.115,- overeengekomen. Met de ABN Amro Bank N.V. is in het kader van de activatransactie geen
boedelbijdrage overeengekomen gelet op het door de boedel middels de transacties te realiseren vrij
actief.

verslag 2-6

De verkoop van object 8 en 9 levert, na aftrek van de noodzakelijke verkoopkosten, vrij boedelactief
op tot het bedrag van de gehele koopsom zodat er geen boedelbijdragen aan de orde zijn. Voor wat
betreft object 7 zie onder 3.2.
Werkzaamheden

verslag 1

Zie ook sub 6. Er hebben tal van met het realiseren van de verkoop c.q. doorstart verbandhoudende
werkzaamheden plaatsgevonden en er dienen nog tal van soortgelijke werkzaamheden plaats te
vinden.

verslag 2-6

De betreffende werkzaamheden zijn gecontinueerd.
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Bedrijfsmiddelen
3.5
verslag 1

De curator heeft - in overeenstemming met de administratie van de gefailleerden - bedrijfsmiddelen,
rollend materieel en overige activa aangetroffen welke eveneens zijn gespecificeerd in een op verzoek
van het bestuur in het kader van het pre-pack verzoek door Van Beusekom Taxateurs opgesteld
taxatierapport.
3.6

verslag 1

Boedelbijdrage

Gegeven het feit dat de opbrengsten vrij boedelactief vormen zijn er geen boedelbijdrages
overeengekomen.
3.8

verslag 1

Verkoopopbrengst

In het kader van de sub 6.3 vermelde doorstart middels een met Stichting Travers gesloten
activatransactie welke betrekking had op ca 2/3 deel van alle locaties alsmede op de inventaris van
het hoofdkantoor heeft verkoop aan de doorstarter plaatsgevonden tegen een koopsom ad
€ 210.000,- vrij van BTW waarbij aan de roerende zaken van de overgenomen locaties een koopsom
van € 100.000,- is toegekend en aan het immaterieel actief / de goodwill koopsommen ad € 60.000,voor Kinderopvang, € 25.000,- voor Gastouderbureau en € 25.000,- voor Lunchplein. De opbrengst
van de roerende zaken en het immaterieel actief zijn aan de desbetreffende boedels ten goede
gekomen.
3.7

verslag 1

Beschrijving

Bodemvoorrecht fiscus

Voor zover er sprake is van relevante fiscale vorderingen geldt het bodemvoorrecht van de fiscus op
de opbrengst van dat deel van de roerende zaken dat als bodemzaken kan worden aangemerkt.
Werkzaamheden

verslag 1

Er hebben de gebruikelijke inventariserende en met verkoop verband houdende werkzaamheden
plaatsgevonden.

verslag 2-5

De betreffende werkzaamheden zijn gecontinueerd.
Voorraden/onderhanden werk
3.9

verslag 1

Voorraden en onderhandenwerken van enige betekenis zijn niet aangetroffen.
3.10

verslag 1

Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.
3.11

verslag 1

Beschrijving

Boedelbijdrage

Niet van toepassing.
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Werkzaamheden
verslag 1

Er hebben de gebruikelijke inventariserende werkzaamheden plaatsgevonden.
Andere activa
3.12

verslag 1

Beschrijving

Stichting Speelwerk Kinderopvang is in het kader van het met derden ontwikkelde franchise concept
houder van het merk Littels.
Stichting Speelwerk Kinderopvang is bovendien eigenaar van de gehele inventaris met levende have
van de Speelhoeve te Scheerwolde.
Stichting Speelwerk Kinderopvang is voorts - op voorwaarde van lossing van de leasemaatschappij eigenaar van een financial leaseobject bestaande uit een porta-cabin te Blokzijl.
Stichting De Speelwerk Groep is houder van de aandelen Speelwerk Holding B.V. die weer een
meerderheidsbelang in Simbo Vakanties B.V. heeft.
3.13

verslag 1

Verkoopopbrengst

Het merk is met toestemming van de rechter-commissaris verkocht aan de mede ontwikkelaar van het
franchiseconcept voor een bedrag groot € 24.200 inclusief BTW.
De levende have van de Speelhoeve is met toestemming van de rechter-commissaris verkocht aan
verschillende partijen voor een bedrag groot € 10.200,- inclusief BTW. De overige inventaris van de
Speelhoeve is nog niet verkocht maar zal waarschijnlijk samen met het 20/100 deel van de
Speelhoeve aan de mede eigenaar verkocht gaan worden. De opbrengst is thans nog niet bekend.
De porta-cabin is met toestemming van de rechter-commissaris verkocht voor een bedrag ad
€ 72.600,- inclusief BTW waarna na lossing van de leasemaatschappij een bedrag ad € 24.345,exclusief BTW aan de boedel ten goede zal komen.
Omtrent de mogelijke opbrengst van de aandelen Speelwerk Holding B.V. c.q. Simbo Vakanties B.V.
zijn nog geen mededelingen te doen.
De inventarissen, klantenbestanden etc. van de niet onder de met Stichting Travers gesloten
activatransactie vallende locaties zijn nadien met toestemming van de rechter-commissaris door de
curator voor per locatie verschillende bedragen aan verschillende lokale partijen verkocht die de
desbetreffende locatie wensten voort te zetten waarbij de opbrengst ad totaal € 52.000,- (roerende
zaken en goodwill) geheel aan de desbetreffende boedels ten goede is gekomen.

verslag 2

De inventaris en bedrijfsmiddelen behorende bij De Speelhoeve (object 9) zijn inmiddels met
toestemming van de rechter-commissaris verkocht voor een bedrag ad € 55.000,00 exclusief b.t.w.
aan de (beoogde) nieuwe huurder van dat object. Ook deze verkoop leverde vrij boedelactief tot het
bedrag van de gehele koopsom op.
De aandelen Simbo Vakanties B.V. zijn inmiddels gewaardeerd en nadat het faillissement van
Speelwerk Holding B.V. op eigen aangifte is uitgesproken met toestemming van de rechter-
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commissaris verkocht voor een bedrag ad € 22.500,00 aan de medeaandeelhouders met
kwijtschelding van de openstaande vordering van Stichting Speelwerk Groep op Simbo Vakanties B.V.
De koopsom is op de betreffende boedelrekening bijgeschreven.
Werkzaamheden
verslag 1

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

verslag 2

De betreffende werkzaamheden zijn gecontinueerd.

4.

Debiteuren

4.1.

Omvang debiteuren

verslag 1

Er is sprake van een reeds voor faillissementsdatum bestaande debiteurenportefeuille (welke deels
namelijk voor ca € 145.000,- bij een deurwaarderskantoor ter incasso in behandeling was gegeven)
als ook van een na datum faillissement ontstane debiteurenportefeuille. Alle benodigde
administratieve informatie staat aan de curator ter beschikking doch vanwege de aard en de omvang
der portefeuilles en het feit dat er sprake was van zowel voor als na faillissement doorlopende
betalingen door ouders is de curator thans nog doende de samenstelling van beide portefeuilles exact
in kaart te brengen. In een volgend verslag zal hierop worden teruggekomen.

verslag 2

Inmiddels is duidelijk dat de debiteurenstand(en) per faillissementsdatum als volgt zijn:
Stichting De Speelwerk Groep
nihil
Stichting Speelwerk Kinderopvang
€ 353.989,15
Stichting Lunchplein
€ 2.353,10
Stichting Speelwerk Gastouderbureau
€ 50.123,02
Stichting Speelpeuter
€ 7.781,66
De vorderingen die ter incasso in behandeling waren gegeven maken voor het overgrote deel
onderdeel uit van de bovengenoemde bedragen. Recentelijk zijn de dossiers welke bij het
deurwaarderkantoor in behandeling waren in het bezit gekomen van de curator. Deze dossiers
behoeven nog nader onderzoek.

verslag 3-6

De curator is nog doende met het onderzoeken van de dossiers welke bij het deurwaarderkantoor in
behandeling waren.
4.2

Opbrengst

verslag 1

Het is thans nog niet bekend wat de opbrengst zal zijn anders dan dat deze vrij boedelactief zal
opleveren.

verslag 2

De debiteurenopbrengst is tot op heden als volgt:
Stichting Speelwerk Kinderopvang
€ 85.423,54
Stichting Lunchplein
€ 1.348,90
Stichting Speelwerk Gastouderbureau
€ 5.304,65
Stichting Speelpeuter
€ 2.429,13
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Met verschillende debiteuren zijn betalingsregelingen getroffen.

verslag 3

De debiteurenopbrengst is tot op heden als volgt:
Stichting Speelwerk Kinderopvang
€ 88.322,85
Stichting Lunchplein
€ 1.388,90
Stichting Speelwerk Gastouderbureau
€ 5.446,83
Stichting Speelpeuter
€ 2.468,95
Met verschillende debiteuren zijn betalingsregelingen getroffen. Deze worden gemonitord.

verslag 4

De debiteurenopbrengst is tot op heden als volgt:
Stichting Speelwerk Kinderopvang
€ 90.448,53
Stichting Lunchplein
€ 1.388,90
Stichting Speelwerk Gastouderbureau
€ 5.446,83
Stichting Speelpeuter
€ 2.487,76
Met verschillende debiteuren zijn betalingsregelingen getroffen. Deze worden gemonitord.

verslag 5

De debiteurenopbrengst is tot op heden als volgt:
Stichting Speelwerk Kinderopvang
€ 91.891,20
Stichting Lunchplein
€ 1.179,90
Stichting Speelwerk Gastouderbureau
€ 6.958,37
Stichting Speelpeuter
€ 2.487,76
Met verschillende debiteuren zijn betalingsregelingen getroffen. Deze worden gemonitord.

verslag 6

De debiteurenopbrengst is tot op heden als volgt:
Stichting Speelwerk Kinderopvang
€ 94.153,61
Stichting Lunchplein
€ 1.179,90
Stichting Speelwerk Gastouderbureau
€ 6.958,37
Stichting Speelpeuter
€ 2.487,76
Met verschillende debiteuren zijn betalingsregelingen getroffen. Deze worden gemonitord.
4.3

verslag 1

Boedelbijdrage

Niet van toepassing gelet op het feit dat de opbrengst vrij actief zal opleveren.
4.4 Verantwoording

verslag 1

Uren besteed aan debiteurenincasso:
Gefailleerde stichting
Stichting Speelwerk Groep
Stichting Speelwerk Kinderopvang
Stichting Speelwerk Gastouderbureau
Stichting Speelpeuter
Stichting Lunchplein
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verslag 2

Uren besteed aan debiteurenincasso:
Gefailleerde stichting
Stichting Speelwerk Groep
Stichting Speelwerk Kinderopvang
Stichting Speelwerk Gastouderbureau
Stichting Speelpeuter
Stichting Lunchplein

verslag 3

Uren besteed aan debiteurenincasso:
Gefailleerde stichting
Stichting Speelwerk Groep
Stichting Speelwerk Kinderopvang
Stichting Speelwerk Gastouderbureau
Stichting Speelpeuter
Stichting Lunchplein

verslag 4

Aantal uren
1,1 uren
93,6 uren
3,6 uren
5,8 uren
4,8 uren

Uren besteed aan debiteurenincasso:
Gefailleerde stichting
Stichting Speelwerk Groep
Stichting Speelwerk Kinderopvang
Stichting Speelwerk Gastouderbureau
Stichting Speelpeuter
Stichting Lunchplein

verslag 6

Aantal uren
Niet van toepassing
87,6 uren
3,2 uren
5,4 uren
4,6 uren

Uren besteed aan debiteurenincasso:
Gefailleerde stichting
Stichting Speelwerk Groep
Stichting Speelwerk Kinderopvang
Stichting Speelwerk Gastouderbureau
Stichting Speelpeuter
Stichting Lunchplein

verslag 5

Aantal uren
Niet van toepassing
70,1 uren
3,1 uren
5,2 uren
4,2 uren

Aantal uren
1,4 uren
96,3 uren
4,0 uren
5,8 uren
4,8 uren

Uren besteed aan debiteurenincasso:
Gefailleerde stichting
Stichting Speelwerk Groep
Stichting Speelwerk Kinderopvang
Stichting Speelwerk Gastouderbureau
Stichting Speelpeuter
Stichting Lunchplein

Aantal uren
1,4 uren
99,4 uren
4,3 uren
5,8 uren
4,8 uren

Opbrengst boedel/pandhouder
verslag 1-6

Zie sub 4.2 en 4.3.
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Werkzaamheden
verslag 1

Er hebben inventariserende
plaatsgevonden.

verslag 2-6

De betreffende werkzaamheden zijn gecontinueerd.

verslag 1

en

met

debiteurenbeheer

5.

Bank/Zekerheden

5.1

Vordering van bank(en) per gefailleerde stichting

verbandhoudende

werkzaamheden

Stichting De Speelwerk Groep
De ABN Amro Bank N.V. heeft uit hoofde van aan de gefailleerde stichting verstrekte leningen per
faillissementsdatum een bedrag te vorderen ad € 928.770,14 inclusief garantie, exclusief rente, kosten
en eventuele funding-break schade. Dit bedrag is gesplitst in een rekening-courant krediet groot
€ 5.281,32, een bankrekening met een creditsaldo van € 4.309,18 en een viertal middellange leningen
tezamen groot € 927.798,00.
De BNG/ Gemeente Westerveld heeft uit hoofde van een aan de gefailleerde stichting verstrekte
lening een bedrag ad € 652.600,-te vorderen.
Stichting Speelwerk Kinderopvang
De ABN Amro Bank N.V. heeft diverse rekeningen ten name de gefailleerde stichting geadministreerd
met credit- en debetsaldi in totaal per faillissementsdatum resulterende in een positief saldo ad
€ 285.590,41.
Stichting Speelwerk Gastouderbureau
De ABN Amro Bank N.V. heeft één rekening ten name de gefailleerde stichting geadministreerd
waarop in totaal per faillissementsdatum een positief saldo stond ad € 85.833,17.
Stichting Speelpeuter
De ABN Amro Bank N.V. heeft diverse rekeningen ten name de gefailleerde stichting geadministreerd
met credit- en debetsaldi in totaal per faillissementsdatum resulterende in een positief saldo ad
€ 149.574,14.
Stichting Lunchplein
De ABN Amro Bank N.V. heeft één rekening ten name de gefailleerde stichting geadministreerd
waarop in totaal per faillissementsdatum een positief saldo stond ad € 50.276,85.
De afrekening met de ABN AMRO Bank N.V. ter zake van de door gefailleerden aangehouden
rekeningen dient nog te geschieden en zal gelijktijdig plaatsvinden met de afrekening van de diverse
onroerende zaak transacties.
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5.2
verslag 1

Leasecontracten

De gefailleerde stichtingen hebben voor een aantal personen- en bedrijfsvoertuigen, aankleding
interieur en copieërs leasecontracten afgesloten met diverse leasemaatschappijen en bedrijven. Het
betreffen operational leaseovereenkomsten. Alle zaken zijn of geretourneerd aan de betreffende
leasemaatschappij of de koper der activa heeft de leaseovereenkomst overgenomen en voortgezet.
Ten aanzien van een door Stichting Speelwerk Kinderopvang met BNP Paribas gesloten financial
leasecontract ter zake van een blokunit te Blokzijl wordt verwezen naar het gestelde sub 3.12 en 3.13.

verslag 2

De transactie inzake de blokunit te Blokzijl is afgerond en het de boedel toekomend bedrag is op de
boedelrekening bijgeschreven.
5.3

verslag 1

Beschrijving zekerheden

Stichting De Speelwerk Groep
Tot zekerheid voor betaling van al hetgeen de stichting schuldig is aan de ABN AMRO Bank N.V. zijn
de volgende zekerheden gesteld:
- Bankhypotheek van € 300.000,00 in hoofdsom, te vermeerderen met 40% voor rente en
kosten, op de onroerende zaken te Oosterwolde, Broekhorsterweg 21;
- Bankhypotheek van € 650.000,00 in hoofdsom, te vermeerderen met 40% voor rente en
kosten, op recht van erfpacht, thans geldig tot 1 oktober 2031, gevestigd op de onroerende
zaken te Lemmer, Betelgeuze 5;
- Bankhypotheek van € 300.0000,00 in hoofdsom, te vermeerderen met 40% voor rente en
kosten, op de onroerende zaken te Nijeveen, Bibliotheek en op het recht van erfpacht, thans
geldig tot 1 oktober 2031, gevestigd op de onroerende zaken te Oosterwolde, Boekhorsterweg
21, te Lemmer, Betelgeuze 5.
Tot zekerheid voor betaling van al hetgeen de stichting schuldig is aan de BNG/Gemeente Westerveld
zijn de volgende zekerheden gesteld:
- Bankhypotheek van € 500.000,- in hoofdsom te vermeerderen met 60% voor rente en kosten
op de onroerende zaak te Havelte, Schapendrift 22.
Stichting Speelwerk Kinderopvang
Tot zekerheid voor betaling van al het geen de stichting schuldig is aan de ABN AMRO Bank N.V. zijn
de volgende zekerheden gesteld:
- Bankhypotheek van € 363.024,00 in hoofdsom, te vermeerderen met 40% voor rente en
kosten, op elk van de onroerende zake te De Wijk, De Vos van Steenwijkstraat 2, te De Wijk,
Julianaweg 28, één en ander nader omschreven in de hypotheekakte;
- Bankhypotheek van € 275.272,00 in hoofdsom, te vermeerderen met 40% voor rente en
kosten, op elk van de onroerende zaken te De Wijk, De Vos van Steenwijkstraat 2, te De Wijk,
Julianaweg 28, één en ander nader omschreven in de hypotheekakte;
- Bankhypotheek van € 1.400.000,00 in hoofdsom, te vermeerderen met 40% voor rente en
kosten, op elk van de onroerende zaken te De Wijk, De Vos van Steenwijkstraat 2 en 4, te De
Wijk, Julianaweg 28, Staphorst, JC van Andelweg 4 één en ander nader omschreven in de
hypotheekakte;
- Verpanding van de bedrijfsinventaris;
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-

Achterstelling jegens ABN Amro Bank van de vordering van € 611.417,00 van de Stichting De
Speelwerk Groep blijkens de rekening courant vordering op de balans van 31 december 2011.

Stichting Speelwerk Gastouderbureau
Er zijn geen zekerheden gesteld.
Stichting Speelpeuter
Er zijn geen zekerheden gesteld.
Stichting Lunchplein
Er zijn geen zekerheden gesteld.
5.4
verslag 1

De curator heeft de zekerheidsrechten van de ABN AMRO Bank N.V. en van de Gemeente
Westerveld getoetst en vervolgens erkend. Met inachtneming van die rechten zijn/zullen de
opbrengsten uit de verkoop van de verbonden activa ten goede gekomen/komen aan de ABN AMRO
Bank N.V. respectievelijk de Gemeente Westerveld tot het bedrag van hun vorderingen of zoveel
minder als de opbrengsten zullen bedragen.
5.5

verslag 1

Reclamerechten

De curator heeft geen berichten ontvangen die er op wijzen dat er sprake is van een beroep op
reclamerechten.
5.7

verslag 1

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 enkele schuldeisers gebruik gemaakt.
5.6

verslag 1

Boedelbijdragen

Met de gemeente Westerveld is een boedelbijdrage ad € 4.115,- overeengekomen. Met de ABN Amro
Bank N.V. is in het kader van de activatransactie geen boedelbijdrage overeengekomen gelet op het
middels de transacties te realiseren vrij actief.
5.6

verslag 1

Separatistenpositie

Retentierechten

De curator heeft geen berichten ontvangen die er op wijzen da er sprake is van een beroep op een
recht van retentie.
Werkzaamheden

verslag 1

Er hebben de gebruikelijke inventariserende werkzaamheden plaatsgevonden en er is telefonisch en
schriftelijk contact onderhouden met de betrokken partijen.
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6.

Doorstart/voortzetten

Voortzetten
6.1
verslag 1

Exploitatie/zekerheden

Vanwege het feit dat de door alle stichtingen in december 2013 uit te voeren werkzaamheden reeds in
november gefactureerd en geïncasseerd waren en vanwege het feit dat het vanwege de opstelling
van het UWV voor de curator niet mogelijk bleek het (voor een groot deel) over te nemen personeel bij
de doorstarter te detacheren heeft er noodgedwongen een voortzetting van de werkzaamheden door
de curator tot 1 januari 2014 plaatsgevonden dit om aldus de klanten te kunnen blijven bedienen en
daarmee te behouden met het oog op het vergroten van de kansen van de doorstart per 1 januari
2014 door Stichting Travers en door overige lokale partijen. Met Stichting Travers zijn afspraken
gemaakt over de verdeling van de kosten opbrengsten over de betreffende periode.
6.2

Financiële verslaglegging

verslag 1

In een volgend verslag zal de curator meer specifiek kunnen rapporteren over de financiële resultaten
van de voortzetting der activiteiten in deze periode.

verslag 2

De curator is nog in overleg met de doorstartende partij over diverse verrekeningen over en weer
betreffende de voortzettingsperiode. Ook is nog niet duidelijk hoe met de BTW over de exploitatie om
dient te worden gegaan. Zodra over deze punten duidelijkheid en overeenstemming bestaat zal de
curator tot de vaststelling van het definitieve resultaat kunnen komen en daarover kunnen rapporteren.

verslag 3-5

Het overleg over een en ander is in de afgelopen verslagperiode nog niet voltooid. Er wordt door de
curator gestreefd naar voltooiing in de komende verslagperiode.

verslag 6

Het overleg over een en ander is medio oktober voltooid en heeft tot overeenstemming geleid en de
curator is thans doende met de verwerking van een en ander. Bij het eerstkomende verslag zal
hieromtrent nader kunnen worden gerapporteerd.
Werkzaamheden

verslag 1

Er zijn vanaf de dag van het uitspreken der faillissementen en nadien tal van met het vorenstaande
verband houdende werkzaamheden uitgevoerd waarbij besprekingen met diverse partijen zijn gevoerd
en ook anderszins contact is onderhouden met de diverse betrokkenen.

verslag 2-4

De betreffende werkzaamheden zijn gecontinueerd en zijn in de verslagperiode met name gericht
geweest op het in overleg met Travers komen tot consensus over een finale afrekening.

verslag 5

De werkzaamheden zijn gecontinueerd. Naar verwachting zal bij het eerstvolgende verslag e.e.a. zijn
voltooid.

verslag 6

Zie hiervoor sub 6.2. Er hebben afsluitende besprekingen met de doorstarter plaatsgevonden.
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Doorstart
6.3
verslag 1

De curator heeft onmiddellijk na uitspraak van de faillissementen aan de rechter-commissaris
toestemming verzocht de tijdens de pre-pack periode voorbereide doorstart te realiseren middels de
met Stichting Travers te sluiten activatransactie waarvoor per omgaande toestemming is verleend.
Middels deze transactie heeft de koper zoals hiervoor sub 3 reeds aangegeven de verplichting op zich
genomen om 6 panden in eigendom over te nemen, om ca 2/3 van alle locaties inclusief inventaris
over te nemen en voort te zetten en om per 1 januari 2014 130 tot 150 FTE van het totale
personeelsbestand van ca 220 FTE in dienst te nemen tegen de geldende CAO voorwaarden. 3
Door de curator zou tot die datum het bedrijf worden voortgezet teneinde de koper in de gelegenheid
te stellen zoveel mogelijk opdrachtgevers te behouden.
6.4

verslag 1

Beschrijving

Verantwoording

De curator heeft zich ingespannen om een zo breed mogelijke doorstart tegen faire prijzen met
behoud van zoveel mogelijk werkgelegenheid tegen de hoogst haalbare arbeidsvoorwaarden te
verwezenlijken. Met de transactie met Stichting Travers is dit, ook in vergelijking met de overige
ongunstiger biedingen, zonder meer gelukt.
De curator heeft voorts kans gezien naast de transactie met Stichting Travers met betrekking tot de
ongeveer 20 resterende locaties middels separate transacties met lokale partijen in totaal nog ca 40
FTE bij een nieuwe werkgever onder te brengen.
Uiteindelijk is aldus een omvangrijk deel van de waarde en werkgelegenheid van de desbetreffende
voorzieningen in stand gebleven hetgeen ook het oogmerk was bij het verzoek tot toepassing van de
pre-pack.
6.5

verslag 1

Opbrengst

De totale opbrengst van de transactie met Stichting Travers bedroeg in eerste instantie € 1.457.000,vrij van BTW als gespecificeerd sub 3 hetgeen door de overdracht van het pand te Havelte aan de
Gemeente Westerveld in plaats van aan Stichting Travers alleen qua verdeling gewijzigd is.
De opbrengst van de doorstart transacties met lokale partijen bedraagt in totaal € 52.000,-.
6.6

verslag 1

Boedelbijdrage

Zie sub 3.4, 3.7 en 5.5.
Werkzaamheden

verslag 1

Er hebben tal van met de voorbereiding en de afwikkeling van de verkoop verband houdende
werkzaamheden plaatsgevonden en er dienen ook nog tal van afwikkelingswerkzaamheden plaatst te
vinden.

verslag 2-5

De (afwikkelings)werkzaamheden zijn gecontinueerd en zullen nog gecontinueerd moeten worden nu
de gehele afrekening nog altijd niet geheel is voltooid (zie ook 6.2).

verslag 6

De werkzaamheden worden voor zover nodig gecontinueerd.
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verslag 1

7.

Rechtmatigheid

7.1

Boekhoudplicht

Er is een ordentelijke administratie aangetroffen die aan de daaraan te stellen eisen lijkt te voldoen.
7.2

verslag 1

Depot jaarrekeningen

De opeenvolgende jaarrekeningen zijn tijdig gedeponeerd.
7.3

Controleverklaring accountant

verslag 1

Verwezen wordt naar sub 1.7. De jaarrekening 2012 is niet vastgesteld en niet van een goedkeurende
verklaring van de accountant voorzien.
7.4
Stortingsverpl. Aandelen

verslag 1

Niet van toepassing.
7.5

Onbehoorlijk bestuur

verslag 1

Dit punt zal onderdeel zijn van het gebruikelijke onderzoek door de curator hetwelk nog plaats zal
vinden.

verslag 2-6

Dit onderzoek is nog altijd niet voltooid.
7.6

Paulianeus handelen

verslag 1

Er zijn vooralsnog geen aanwijzingen voor paulianeus handelen aangetroffen doch ook dit punt zal
onderdeel zijn van het gebruikelijke onderzoek.

verslag 2-6

Ook dit onderzoek is nog niet voltooid.
Werkzaamheden

verslag 1

Er hebben de gebruikelijke inventariserende werkzaamheden plaatsgevonden waarbij schriftelijke en
mondelinge contacten met diverse partijen zijn onderhouden.

verslag 2-6

De werkzaamheden zijn gecontinueerd.

8.

Crediteuren

8.1

Boedelvorderingen

verslag 1

De boedelvorderingen bestaan vooralsnog uit het salaris van de curator, de verschotten en de
verzekering van de curator, de huur vanaf datum faillissementen alsmede de loonvorderingen van het
UWV.

verslag 2

Stichting De Speelwerk Groep:
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De verhuurder van het pand Noordeinde 31 te Meppel heeft een boedelvordering ad € 21.336,35
ingediend terzake van de huur over de maanden december 2013 en januari 2014.
Stichting Speelwerk Kinderopvang:
Diverse verhuurders hebben boedelvorderingen ingediend tot een totaalbedrag ad € 163.299,14 ter
zake van de huur over diverse maanden. Het UWV heeft een boedelvordering ad € 1.190.979,43
ingediend.
Stichting Speelwerk Gastouderbureau:
Het UWV heeft een boedelvordering ad € 24.239,79 ingediend.

Stichting Speelpeuter:
Diverse verhuurders hebben boedelvorderingen ingediend tot een totaalbedrag ad € 3.863,09 terzake
van de huur over diverse maanden. Het UWV heeft een boedelvordering ad € 124.925,10 ingediend.
Stichting Lunchplein:
Het UWV heeft een boedelvordering ad € 20.583,28 ingediend.
verslag 3-6

Stichting De Speelwerk Groep:
De verhuurder van het pand te Havelte heeft een boedelvordering ad € 5.811,64 ingediend terzake
van de huur over de maanden december 2013 tot en met februari 2014. Het totaal van de ingediende
boedelvorderingen bedraagt nu € 27.147,99.
Stichting Speelwerk Kinderopvang:
Diverse verhuurders hebben boedelvorderingen ingediend tot een totaalbedrag ad € 202.473,38 ter
zake van de huur over diverse maanden. Het UWV heeft een gewijzigde boedelvordering ad
€ 1.289.003,83 ingediend. Het totaal van de ingediende boedelvorderingen bedraagt nu
€ 1.491.477,21.
Stichting Speelwerk Gastouderbureau:
Het UWV heeft een gewijzigde boedelvordering ad € 26.154,63 ingediend.
Stichting Speelpeuter:
Diverse verhuurders hebben boedelvorderingen ingediend tot een totaalbedrag ad € 7.744,12 terzake
van de huur over diverse maanden. Het UWV heeft een gewijzigde boedelvordering ad € 134.124,80
ingediend. Het totaal van de ingediende boedelvorderingen bedraagt nu € 141.868,92.
Stichting Lunchplein:
Het UWV heeft een boedelvordering ad € 20.583,28 ingediend.
8.2

verslag 1

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 stichting
Stichting Speelwerk Groep
Stichting Speelwerk Kinderopvang
Stichting Speelwerk Gastouderbureau
Stichting Speelpeuter
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Stichting Lunchplein
verslag 2

2.336,-

De Belastingdienst heeft in de diverse faillissementen vorderingen ingediend. Hieronder wordt per
faillissement de hoogte van de ingediende vordering van de Belastingdienst aangegeven.
Gefailleerde stichting
Stichting Speelwerk Groep
Stichting Speelwerk Kinderopvang
Stichting Speelwerk Gastouderbureau
Stichting Speelpeuter
Stichting Lunchplein

verslag 3-6

€

Totaalbedrag
€ 1.138,€ 234.054,€ 5.334,€ 13.474,€ 2.397,-

De Belastingdienst heeft in de diverse faillissementen vorderingen ingediend. Hieronder wordt per
faillissement de hoogte van de ingediende vordering van de Belastingdienst aangegeven.
Gefailleerde stichting
Stichting Speelwerk Groep
Stichting Speelwerk Kinderopvang
Stichting Speelwerk Gastouderbureau
Stichting Speelpeuter
Stichting Lunchplein
8.3

Totaalbedrag
€ 1.138,€ 233.997,€ 5.334,€ 13.474,€ 2.397,-

Pref. vord. van het UWV

verslag 1

Het UWV heeft tot dusverre in geen van de faillissementen vorderingen ingediend.

verslag 2-6

Stichting Speelwerk Kinderopvang:
Het UWV heeft een preferente vordering ad € 446.602,61 ingediend.
Stichting Speelwerk Gastouderbureau:
Het UWV heeft een preferente vordering ad € 8.460,76 ingediend.
Stichting Speelpeuter:
Het UWV heeft een preferente vordering ad € 45.842,46 ingediend.
Stichting Lunchplein:
Het UWV heeft een preferente vordering ad € 12.415,33 ingediend.
8.4

Andere pref. Crediteuren

verslag 1

Tot dusverre hebben zich in geen van de faillissementen andere preferente crediteuren gemeld.

verslag 2

Stichting Speelwerk Kinderopvang:
Diverse personeelsleden hebben vorderingen ingediend tot een totaalbedrag ad € 16.470,93 (bruto).

verslag 3

Stichting Speelwerk Kinderopvang:
Diverse personeelsleden hebben vorderingen ingediend tot een totaalbedrag ad € 17.324,43 (bruto).
Stichting Speelpeuter:
Één personeelslid heeft een vordering ingediend van € 85,96.
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verslag 4-6

Stichting Speelwerk Kinderopvang:
Diverse personeelsleden hebben vorderingen ingediend tot een totaalbedrag ad € 17.324,43 (bruto).
Stichting Speelpeuter:
Één personeelslid heeft een vordering ingediend van € 85,96.
Stichting Lunchplein:
Één personeelslid heeft een vordering ingediend van € 576,00.
8.5

verslag 1

Aantal concurrente crediteuren

Tot dusverre hebben nog niet alle concurrente crediteuren vorderingen ingediend in de diverse
faillissementen. Hieronder wordt per faillissement aangegeven hoeveel concurrente crediteuren een
vordering hebben ingediend en wat het totaalbedrag van de vorderingen is.
Gefailleerde stichting
Stichting Speelwerk Groep
Stichting Speelwerk Kinderopvang
Stichting Speelwerk Gastouderbureau
Stichting Speelpeuter
Stichting Lunchplein

Aantal crediteuren
11
53
2
4
1

Totaalbedrag
€ 32.305,84
€ 308.012,39
€ 4.213,56
€
384,23
€ 2.525,62

De faillissementsmedewerkers van de curator zijn nog doende om alle crediteurenvorderingen die al
wel zijn ingediend voorlopig te erkennen en te plaatsen. In een volgend verslag wordt ook hierop
teruggekomen.
verslag 2

Tot dusverre zijn de volgende concurrente vorderingen ingediend:
Gefailleerde stichting
Stichting Speelwerk Groep
Stichting Speelwerk Kinderopvang
Stichting Speelwerk Gastouderbureau
Stichting Speelpeuter
Stichting Lunchplein

Aantal crediteuren
12
92
3
29
11

Totaalbedrag
€ 962.109,02
€ 627.030,32
€ 5.029,87
€ 72.411,33
€ 3.800,22

De faillissementsmedewerkers van de curator zijn, gegeven de omvang van het faillissement, nog
altijd doende om de crediteurenvorderingen welke zijn ingediend voorlopig te erkennen en te plaatsen.
In het faillissement van Speelwerk Holding B.V. hebben (afgezien van intercompanyschulden) nog
geen (concurrente) crediteuren een vordering ingediend.
verslag 3

Tot dusverre zijn de volgende concurrente vorderingen ingediend:
Gefailleerde stichting
Stichting Speelwerk Groep
Stichting Speelwerk Kinderopvang
Stichting Speelwerk Gastouderbureau
Stichting Speelpeuter
Stichting Lunchplein
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De faillissementsmedewerkers van de curator zijn, gegeven de omvang van het faillissement, nog
altijd doende om de crediteurenvorderingen welke zijn ingediend voorlopig te erkennen en te plaatsen.
In het faillissement van Speelwerk Holding B.V. hebben (afgezien van intercompanyschulden) nog
geen (concurrente) crediteuren een vordering ingediend.
Tot dusverre zijn de volgende concurrente vorderingen ingediend:

verslag 4

Gefailleerde stichting
Stichting Speelwerk Groep
Stichting Speelwerk Kinderopvang
Stichting Speelwerk Gastouderbureau
Stichting Speelpeuter
Stichting Lunchplein

Aantal crediteuren
14
174
9
47
35

Totaalbedrag
€ 1.643.915,12
€ 1.321.800,28
€
7.458,45
€ 146.428,13
€
8.338,10

De faillissementsmedewerkers van de curator zijn, gegeven de omvang van het faillissement, nog
altijd doende om de crediteurenvorderingen welke zijn ingediend voorlopig te erkennen en te plaatsen.
In het faillissement van Speelwerk Holding B.V. hebben (afgezien van intercompanyschulden) nog
geen (concurrente) crediteuren een vordering ingediend.
verslag 5-6

Tot dusverre zijn de volgende concurrente vorderingen ingediend:

Gefailleerde stichting
Stichting Speelwerk Groep
Stichting Speelwerk Kinderopvang
Stichting Speelwerk Gastouderbureau
Stichting Speelpeuter
Stichting Lunchplein

Aantal crediteuren
14
182
9
49
39

Totaalbedrag
€ 1.643.915,12
€ 1.361.713,34
€
7.458,45
€ 177.557,04
€
8.284,10

De faillissementsmedewerkers van de curator zijn, gegeven de omvang van het faillissement, nog
altijd doende om de crediteurenvorderingen welke zijn ingediend voorlopig te erkennen en te plaatsen.
In het faillissement van Speelwerk Holding B.V. hebben (afgezien van intercompanyschulden) nog
geen (concurrente) crediteuren een vordering ingediend.
8.6
verslag 1-6

Zie sub 8.5.
8.7

verslag 1-6

Bedrag concurrente crediteuren

Verwachte wijze van afwikkeling

Er is thans nog geen definitieve uitspraak te doen omtrent de verwachte wijze van afwikkeling van de
faillissementen.
Werkzaamheden

verslag 1

De curator heeft inventariserende werkzaamheden verricht en heeft correspondentie en (telefonische)
besprekingen gevoerd met crediteuren en gefailleerde zelf.
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De curator heeft de crediteuren geïnventariseerd en verwerkt en diverse (telefonische)
correspondentie gevoerd met crediteuren en gefailleerde zelf.

9.
verslag 1

De curator is niet (meer) betrokken bij procedures namens of tegen de boedel. Wel heeft de gemeente
Zuidwest Friesland als verhuurder de curator en de doorstarter gezamenlijk in kort geding gedagvaard
tot onmiddellijke ontruiming en oplevering van de door Stichting Travers overgenomen locatie te
Sneek waarvan de curator de huur had opgezegd tegen 4 maart 2014.
9.1

verslag 1

Aard Procedure

Voorlopige voorziening bij de kantonrechter te Leeuwarden.
9.3

verslag 1

Naam wederpartij(en)

Gemeente Zuidwest Friesland.
9.2

verslag 1

Procedures

Stand Procedure

Op 28 januari 2014 heeft de zitting plaatsgevonden waarbij namens de curator verweer is gevoerd. Er
is, hoewel zulks niet meer nodig was gegeven het feit dat voordien tussen Stichting Travers en een
lokale partij met instemming van de gemeente overeenstemming was bereikt over overname van de
betreffende locatie, toch vonnis gevraagd hetwelk op 11 februari 2014 is gewezen waarbij het
gevorderde (op onjuiste en zonder meer appelabele gronden) is toegewezen hetgeen echter geen
relevantie meer heeft gegeven de bereikte overeenstemming.

Werkzaamheden
verslag 1

verslag 1-6

Er hebben de gebruikelijke met het voeren van verweer verbandhoudende werkzaamheden
plaatsgevonden.

10.

Overig

10.1

Termijn afwikkeling faillissement

Over de termijn van afwikkeling van de faillissementen kan op dit moment nog geen uitspraak worden
gedaan.
10.2

Plan van aanpak

verslag 1

De curator heeft diverse dossiers aangelegd en zal daarin nog nadere werkzaamheden verrichten.

verslag 2-6

De curator zal de betreffende werkzaamheden als bedoeld in de diverse hiervoor bedoelde punten
continueren en daar waar mogelijk afronden.
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10.3
verslag 6

Indiening volgend verslag

Het volgende verslag zal in januari 2016 worden ingediend.
Assen, 27 oktober 2015

J.S. van Burg
curator
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