Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Nummer:

1

Datum:

17-12-2015

Insolventienummer:

F.17/14/129

Toezichtzaaknummer:

NL:TZ:0000000595:F001

Datum uitspraak:

17-06-2014

Curator:

Mr. W.M. Sturms

R-C:

mr. J. Smit

Algemeen
Gegevens onderneming
de besloten vennootschap Zeilscholen Sales en Marketing B.V., tevens handelend
onder de namen ZSM en Zeilscholen.nl, statutair gevestigd te Woudsend en
kantoorhoudende te 1043 GP Amsterdam aan de Kingsfordweg 111
KvK-nr: 59450428

Activiteiten onderneming
de vennootschap drijft een onderneming die zich volgens opgave in het
Handelsregister bezighoudt met het uitvoeren van sales- en marketingactiviteiten,
alsmede het zijn van een houdster- en financieringsmaatschappij
Omzetgegevens
vanwege de korte levensduur van de vennootschap, die een half jaar na oprichting is
gefailleerd, zijn er geen omzetgegevens op jaarbasis beschikbaar
Personeel gemiddeld aantal
zes waarvan twee stagiaires
Saldo einde verslagperiode
€ 38.072,34
Verslagperiode
1 augustus t/m 31 oktober 2015
Bestede uren in verslagperiode
1,20

Bestede uren totaal
119,50
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Datum:

17-12-2015

Toelichting

1

Inventarisatie

1.1

Directie en organisatie
De vennootschap is opgericht op 16 december 2013 en in het Handelsregister
ingeschreven sedert 18 december 2013.
De aandelen in de vennootschap worden gehouden door Verenigde Zeilscholen Holding
B.V., dat tevens de enige bestuurster van de vennootschap was. De (uiteindelijke)
aandeelhouders van Verenigde Zeilscholen Holding B.V. zijn Beauten.nl B.V. (voor
50%), waarvan de heer H.W.L. de Lint bestuurder en aandeelhouder is en GrootZeil
Participaties B.V. (voor de andere 50%), waarvan de heer M. van der Eijk bestuurder en
aandeelhouder is.
De Lint en Van der Eijk zijn samen met V. de Heer indirect ook aan de aandeelhouders
van de besloten vennootschap Zeilscholen.nl B.V.
Zeilscholen.nl B.V. was organisator van zeilkampen en Zeilscholen Sales en Marketing
B.V. verwerkte vanaf haar oprichting de boekingen hiervoor.

1.2

Winst en verlies
De curator heeft een voorlopig winst- en verliesoverzicht ontvangen, gedateerd 23 juni
2014, maar dit lijkt eerder een geconsolideerd kostenoverzicht en hierover heeft de
curator vragen. Het overzicht gaat uit van een negatieve inkoopwaarde van € 38.752,64
en kosten ad € 197.213,87, wat tot een negatief bedrijfsresultaat leidt van € 235.966,33.
Als gezegd kan de curator dit niet duiden. Bij de vennootschap moet een omzet zijn
binnengekomen van meer dan voornoemde kosten ad € 197.213,87. Daarbij gaat de
curator ervan uit dat gelet op de concern structuur de opbrengsten waren door te
boeken aan Zeilscholen.nl BV (respectievelijk Opwaterbasis BV voor wie ook boekingen
werde aangenomen voor voor- en naseizoen) tegenover vergoeding van de kosten van
Zeilscholen Sales en Marketing BV.

1.3

Balanstotaal
Er is een saldi balans ontvangen gedateerd 23 juni 2014, maar ook hier lijkt sprake van
een geconsolideerd overzicht en de curator heeft ook hier vragen over.

1.4

Lopende procedures
Voor zover de curator bekend, waren er per datum faillissement geen tegen de
vennootschap lopende gerechtelijke procedures.

1.5

Verzekeringen
Voor zover de curator bekend, zijn er geen verzekeringen op naam van failliet.
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Huur
De vennootschap gebruikte een kantoorruimte aan de Kingsfordweg 111 te Amsterdam,
waarvoor geen huur werd betaald. Het betreft kantoorruimte die gehuurd wordt door
MTTM, die de curator verzocht heeft om de gebruikte ruimtes voor 1 augustus 2014 leeg
op te leveren.
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Oorzaak faillissement
Het faillissement is op eigen aanvraag uitgesproken en kan niet los gezien worden van
problemen die zijn gerezen bij Zeilscholen.nl B.V.
Zeilscholen.nl B.V. heeft in 2012 de zeilkampactiviteiten overgenomen van Vinea (oud).
Formeel heeft zij zaken gedaan met Lampedertien B.V., een vennootschap van J.
Snijders Blok. Tussen Zeilscholen.nl BV en Lampertien zijn naar aanleiding van de
koopovereenkomst ettelijke geschillen ontstaan en procedures gevoerd.
Lampedertien heeft de andere Vinea vakantie-activiteiten verkocht aan Simbo (hierna:
Vinea nieuw).
Lampedertien heeft in maart 2014 het faillissement aangevraagd van Zeilscholen.nl B.V.
Het faillissement is uitgesproken maar in hoger beroep vernietigd. Het faillissement is
vernietigd omdat niet summierlijk vastgesteld kon worden dat Lampedertien een
vordering had.
Ondertussen waren er wel problemen bij Zeilscholen.nl B.V. Zo was er een financieel
probleem door verlies in het vorige jaar, wat ertoe geleid heeft dat er een
crediteurenakkoord was gesloten. Maar er waren ook vervolgens problemen gerezen
met vennootschappen van familie Van der Eijk. Deels hebben deze te maken met de
koop van één van de locaties (Het Molenhuis) van Lampedertien via een A-B-C
transactie aan Weimo Beheer B.V. Daarbij is discussie ontstaan over grondvervuiling en
de hoogte van de koopsom. Deels omdat Sail-a-way B.V. als verhuurder van de boten,
die werden ingezet door Zeilscholen.nl, de huurovereenkomst voor de vloot buiten
rechte heeft ontbonden wegens betalingsachterstand.
Na de vernietiging van het faillissement van Zeilscholen.nl BV hebben de betrokkenen
geen oplossing gevonden. Vinea (nieuw) heeft een aantal locaties die Zeilscholen.nl
gebruikte in handen gekregen. Sail-a-way heeft haar vloot voor het komende seizoen
verhuurd aan Vinea (nieuw). Vinea (nieuw) heeft werknemers in dienst genomen. Vinea
(nieuw) heeft nog gesprekken gevoerd met Zeilscholen.nl. Deze zijn afgebroken en
partijen stellen over en weer, dat de ander deze heeft afgebroken. Vinea (nieuw) heeft
vervolgens klanten van Zeilscholen.nl, die geboekt hadden via Zeilscholen Sales en
Marketing aangeschreven om niet meer met hen in zee te gaan en enkel bij haar te
boeken omdat zij de enige was die de locaties Balk en Langweer kon bieden en de
boten en instructeurs tot haar beschikking had.
Op dat moment waren er ca. 1.850 boekingen gedaan bij Zeilscholen Sales en
Marketing, die deels al vooruit betaald waren. De daartegenover te verrichten prestatie
kon niet meer worden geleverd en evenmin konden alle vooruit betaalde gelden worden
gerestitueerd, zodat Zeilscholen Sales en Marketing B.V. het eigen faillissement heeft
aangevraagd.
Naar de exacte gang van zaken en de betrokkenheid van alle partijen hierbij, zal nader
onderzoek worden gedaan.
De curator heeft een eerste gesprek gevoerd en volgende gepland staan om van diverse
betrokkenen hun visie te vernemen.
Verslag 6
Inmiddels heeft de curator vier gesprekken gevoerd. Betrokkenen hebben ieder een net
iets andere versie gegeven op de ontwikkelingen die tot het faillissement hebben geleid.
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2

Personeel

2.1

Aantal ten tijde van faillissement

Datum:

17-12-2015

1
2.2

Aantal in jaar voor faillissement
Tot kort voor faillissementsdatum waren er zes mensen werkzaam op het kantoor van
de vennootschap, waarvan twee als stagiaire. Op één na hebben zij allen kort voor
faillissement ontslag genomen en in ieder geval drie zijn toen overgestapt naar Vinea
nieuw (Simbo).

2.3

Datum ontslagaanzegging
De curator heeft de laatste werknemer ontslag aangezegd bij brief van 20 juni 2014.

2.4

Werkzaamheden
Inventariserende werkzaamheden, toestemming vragen voor ontslagaanzegging en
ontslagaanzegging, alsmede contacten met UWV.

3

Activa

3.1

Onroerende zaken: Beschrijving
Niet van toepassing.

3.2

Onroerende zaken: Verkoopopbrengst
Niet van toepassing.

3.3

Onroerende zaken: Hoogte hypotheek
Niet van toepassing.

3.4

Onroerende zaken: Boedelbijdrage
Niet van toepassing.

3.5

Onroerende zaken: Werkzaamheden
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Bedrijfsmiddelen: Beschrijving
Er is sprake van een bescheiden kantoorinventaris en voorraadpositie
promotiemateriaal, alsmede een houten barbetimmering. Tenslotte is er discussie over
de vraag of een promotietruck tot de boedel van het faillissement hoort. Deze is door
Zeilscholen.nl B.V. verkocht aan failliet, maar voordat het kenteken was
overgeschreven, in beslag genomen door Lampedertien naar de curator van bestuurder
De Lint heeft begrepen.
Op de promotietruck is een bieding ontvangen, die de curator in beraad heeft.
Met toestemming van de rechter-commissaris is het object verkocht. Afwikkeling van de
overeenkomst dient nog plaats te vinden. De curator is nog in afwachting van de
bevestiging van het bedrijf, alwaar de truck gestald is, dat deze wordt afgegeven. Het
bedrijf heeft retentierecht ingeroepen en de curator heeft op de voet van art. 60 Fw om
afgifte verzocht.

3.7

Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst
Op dit moment vinden nog contacten plaats over de verkoop van deze activa.
De opbrengst van de kantoorinventaris heeft € 500,-- bedragen. Dit bedrag is
toegerekend aan het eveneens gefailleerde Zeilscholen.nl B.V. van wie de meeste
inventaris bleek te zijn.

3.8

Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage
Niet van toepassing.

3.9

Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus
Er is sprake van een fiscale vordering uit hoofde van onder meer loon- en
omzetbelasting. Met het voorrecht van de fiscus zal derhalve op grond van het bepaalde
in artikel 21 IW 1990 juncto artikel 57 lid 3 Fw rekening moeten worden gehouden.

3.10

Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden
Inventariserende werkzaamheden en diverse contacten.

3.11

Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving
De vennootschap had per datum faillissement onderhanden werk, in de vorm van ca.
1.850 boekingen voor zeilkampen te Friesland. Omdat het deel van de boekingsgelden
dat reeds vooruit betaald was hoger was dan de nog te ontvangen boekingsgelden
vertegenwoordigde deze boekingsportefeuille een negatieve waarde.

3.12

Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst
De verkoopopbrengst bedraagt € 20.000,--, te vermeerderen met een nog nader af te
spreken variabel deel, afhankelijk van de uitkomst (zie hierna onder paragraaf 6,
doorstart).
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Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage
Aangezien er geen financierende bank is met zekerheden, komt de opbrengst ten goede
aan de boedel en speelt er geen boedelbijdrage.

3.14

Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden
Aangezien er geen financierende bank is met zekerheden, komt de opbrengst ten goede
aan de boedel en speelt er geen boedelbijdrage.

3.15

Andere activa: Beschrijving
Op de rekening die de vennootschap aanhield bij ABN Amro Bank stond per datum
faillissement een saldo van € 26.152,10.
Naast voornoemd saldo bij ABN Amro werd er nog een saldo bij boekingskantoor
Buckaroo vastgehouden wegen mogelijke intrekking van de incassomachtigingen, op
basis waarvan was geïncasseerd. Na ommekomst van de termijn daartoe heeft
Buckaroo het restant saldo ad € 7.430,44 uitbetaald. Het is in het tussentijdse financieel
verslag verantwoord als µgelden onderweg¶
De vennootschap is voorts houder van een aantal domeinnamen.

3.16

Andere activa: Verkoopopbrengst
Er werden tot nu toe ter zake geen verkoopopbrengsten gerealiseerd voor de
domeinnamen. Het saldo van de ABN Amro bankrekening is doorgeboekt naar de
faillissementsrekening.
Wat betreft de domeinnamen zijn de pogingen om die ten gelde te maken gestrand. Ze
zijn in quarantaine geplaatst bij SIDN door de registrar en zullen binnenkort vrijvallen.
De domeinnamen zijn vrijgevallen zonder dat zich nog een verkoopmogelijkheid
voordien voordeed.

3.17

Andere activa: Werkzaamheden
Inventariserende werkzaamheden.

4

Debiteuren

4.1

Omvang debiteuren
Per datum faillissement waren er strikt genomen een groot aantal debiteuren.

Pagina 7 van 14

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Nummer:
4.2

1

Datum:

17-12-2015

Opbrengst
De debiteuren konden niet geïnd worden, noch kon daarvoor een opbrengst worden
gerealiseerd, omdat de hiertegenover staande prestatie door de onderneming niet kon
worden uitgevoerd. De curator heeft de betreffende debiteuren moeten meedelen dat de
boedel de overeenkomst niet gestand kon doen en zij vrij waren met een andere
zeilschool te contracteren (zie nader paragraaf 6). Er zal geen opbrengst uit de
debiteurenportefeuille komen.
Nagegaan wordt in hoeverre er buiten het boekingsbestand om nog sprake is van
andere vorderingen. Sowieso zal er waarschijnlijk nog een bedrag te vorderen zijn van
Buckaroo, die de inning van boekingen verzorgde en met wie nog moet worden
afgewikkeld.

4.3

Boedelbijdrage
Niet van toepassing.

4.4

Werkzaamheden
Inventariserende werkzaamheden.

5

Bank / Zekerheden

5.1

Vordering van bank(en)
Er zijn geen bancaire vorderingen.

5.2

Leasecontracten
Voor zover de curator bekend, zijn er geen leasecontracten.

5.3

Beschrijving zekerheden
Voor zover de curator bekend, zijn er geen zekerheden verstrekt.

5.4

Separatistenpositie
Aangezien er, voor zover de curator bekend, geen zekerheden zijn verstrekt, speelt de
separatistenpositie ook niet.

5.5

Boedelbijdragen
Aangezien er, voor zover bekend, geen zekerheden zijn verleend, spelen
boedelbijdragen evenmin.

5.6

Eigendomsvoorbehoud
Hierop is tot dusverre geen beroep gedaan.
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Retentierechten
Hierop is tot dusver geen beroep gedaan.

5.8

Reclamerechten
Hierop is tot dusver geen beroep gedaan.

5.9

Werkzaamheden
De werkzaamheden op dit onderdeel hebben zich beperkt tot inventarisatie en
correspondentie met ABN Amro Bank.

6

Doorstart / voortzetten onderneming

6.1

Voortzetten: Exploitatie / zekerheden
Er heeft geen voortzetting van bedrijfsactiviteiten plaatsgehad.

6.2

Voortzetten: Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

6.3

Voortzetten: Werkzaamheden
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Doorstart: Beschrijving
Strikt genomen is er geen sprake van een doorstart. Per datum faillissement werd de
curator geconfronteerd met een boekingsportefeuille van ca. 1.850 boekingen die nog
moesten worden uitgevoerd en een negatieve waarde. Aangewakkerd door de landelijke
en regionale publiciteit was de onrust onder boekers zeer groot.
De curator heeft met twee partijen gesproken en een bieding uit laten brengen. Veruit
het beste alternatief was van een consortium van Friese zeilschoolhouders in
samenwerking met de provinciale marketingsorganisatie Beleef Friesland en de
provincie Fryslân. Zij bleken bereid de boekers te ontvangen en bij boeking bij één van
hen schadeloos te stellen indien zij al betaald hadden via Zeilscholen Sales en
Marketing B.V. Indien bij één van hen geboekt wordt en de daarvoor bestemde
procedure gevolgd wordt, ontvangt de betreffende boeker in september 2014 zijn/haar
betaling aan Zeilscholen Sales en Marketing B.V. retour. De kosten hiervan worden
gedragen door de betreffende zeilschoolhouders en Beleef Friesland, provincie Fryslân
en een aantal gemeenten.
Juridisch gezien is het zo dat de curator de boekers heeft moeten berichten de
overeenkomst niet gestand te kunnen doen en hen heeft geattendeerd op deze
mogelijkheid om met een van deze zeilscholen een nieuwe overeenkomst aan te gaan.
Vanuit het consortium wordt thans uitvoering gegeven aan de schaderegeling voor
boekers. Naar de curator begrijpt verloopt de uitbetaling aan de boekers trager dan
aanvankelijk de verwachting was en is nog niet iedereen betaald.
Over het algemeen is de regeling uitgevoerd. Er vindt thans nog gegevensuitwisseling
plaats in het kader van controle op de volledigheid en rechtmatigheid.
In de afgelopen verslagperiode is met Beleef Friesland overleg geweest over de actuele
stand van zaken met betrekking tot de afwikkeling.

6.5

Doorstart: Verantwoording
De transactie met dit consortium, die met toestemming van de rechter-commissaris is
aangegaan, was voor de boedel de beste optie. Ten eerste omdat het hoogste bedrag
werd geboden voor ±kort gezegd ±het klantenbestand c.q. het verlenen van de
administratieve gegevens die nodig zijn voor de administratieve afwikkeling. Ten
tweede echter ook omdat hiermee de schade voor de boedel maximaal beperkt is,
omdat er anders een terugbetalingsverplichting was komen te ontstaan voor niet
uitgevoerde prestaties.

6.6

Doorstart: Opbrengst
De opbrengst bestaat uit € 20.000,-- te vermeerderen met een nog variabel deel indien
de schade voor de instellingen mee blijkt te vallen. Dit zal in september 2014 nader
blijken.
Het vaste deel van de boedelbijdrage is betaald aan de curator. Gelet op het feit dat de
schade niet meevalt, wordt aan aanvulling hiervan met een variabel deel niet
toegekomen.
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Doorstart: Boedelbijdrage
Omdat er geen zekerheden zijn, is een boedelbijdrage niet aan de orde.

6.8

Doorstart: Werkzaamheden
Intensieve besprekingen, telefonische contacten en correspondentie.

7

Rechtmatigheid

7.1

Boekhoudplicht
De administratie van de vennootschap wordt in fysieke zin gevoerd en bewaard bij
Administratie Partners te Nieuwegein. De curator zal onderzoek doen naar de
betrouwbaarheid en volledigheid van de boekhouding.
Een deel van de administratie ontbrak, maar is inmiddels terecht. Deze bleek nog bij het
administratiekantoor aanwezig en is thans aan de curator overhandigd. De curator zal
de administratie onderzoeken.
De curator heeft de administratie in onderzoek.

7.2

Depot jaarrekeningen
Aangezien de vennootschap nog een vol boekjaar actief is geweest, heeft zij ook nog
geen jaarrekening gedeponeerd.

7.3

Goedk. Verkl. Accountant
In verband met de omvang van de vennootschap is dit punt niet van toepassing.

7.4

Stortingsverpl. Aandelen
De curator moet hiernaar nog onderzoek doen.
Verslag 6
Aan de stortingsverplichting is voldaan. Het geplaatste en gestorte kapitaal bedraagt €
1,--.

7.5

Onbehoorlijk bestuur
Dit onderdeel is in onderzoek.
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Paulianeus handelen
De curator moet hiernaar nog onderzoek doen.
Verslag 6
Vooralsnog zijn de curator geen paulianeuze handelingen gebleken.

7.7

Werkzaamheden
Inventariserende werkzaamheden.

8

Crediteuren

8.1

Boedelvorderingen
Er zullen boedelvorderingen ontstaan. Het UWV zal een preferente boedelvordering
indienen. Er zijn kosten gemaakt voor het informeren van de boekers.
UWV heeft een preferente boedelvordering ingediend ad € 6.055,26.

8.2

Pref. vord. van de fiscus
De fiscus heeft een preferente vordering ingediend van € 6.601,--. Voorts heeft de fiscus
aangekondigd een zogeheten art. 29.2 OB claim te zullen opleggen via een
naheffingsaanslag.
De fiscus heeft aanvullende vorderingen ingediend tot thans in totaal € 35.339,-(inclusief naheffingsaanslag ex artikel 29.2 OB).

8.3

Pref. vord. van het UWV
UWV heeft een preferente vordering ad € 2.993,46 ingediend.

8.4

Andere pref. crediteuren
De ex-werknemer heeft een bevoorrechte vordering ad € 2.128,-- ingediend.

8.5

Aantal concurrente crediteuren
Volgens de bijlagen bij de eigen faillissementsaanvraag is er sprake van 27 crediteuren.
Tot op heden hebben 13 concurrente crediteuren hun vordering ingediend.

8.6

Bedrag concurrente crediteuren
Volgens de bijlagen bij de eigen faillissementsaanvraag is de schuldenlast € 50.699,15.
Aan concurrente crediteuren is een bedrag ad € 22.777,50 ingediend.
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Verwachte wijze van afwikkeling
Het is voor de curator te vroeg om hier thans uitspraken over te doen.
Verslag 6
De curator gaat ervan uit dat de boedelschulden volledig en de preferente schulden
gedeeltelijk voldaan zullen worden.

8.8

Werkzaamheden
Het is voor de curator te vroeg om hier thans uitspraken over te doen.

9

Procedures

9.1

Naam wederpartij(en)
Niet van toepassing.

9.2

Aard procedures
Niet van toepassing.

9.3

Stand procedures
Niet van toepassing.

9.4

Werkzaamheden

10

Overig

10.1

Termijn afwikkeling faillissement
In dit stadium kan de curator hierover nog geen uitspraak doen.
Verslag 6
De curator gaat er voorlopig van uit dat het faillissement in de tweede helft van 2016
kan worden afgesloten.

10.2

Plan van aanpak
In de komende periode zal de curator zich richten op de afwikkeling van de regeling
voor gedupeerden en onderzoek, waaronder administratief onderzoek.
Verslag 6
De curator is voornemens in de komende twee kwartalen het onderzoek naar de
administratie af te ronden.

10.3

Indiening volgend verslag
Het volgende verslag zal worden ingediend over drie maanden.
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Werkzaamheden
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