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FAILLISSEMENTSVERSLAG         Nummer: 4                   Datum: 21 juli 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. 

 

Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap ZEILSCHOLEN.NL B.V., 

mede handelend onder de naam VINEA 

ZEILSCHOLEN.NL (hierna: “de vennootschap”) 

 

   Vestigingsadres: 

   Ald Wyk 16 

   8551 PR  Woudsend 

      

   KvK-nr: 55103413 

 

 

Faillissementsnummer : C/17/14/157 F     

Datum uitspraak : 29 juli 2014  

Curator  : mr. W.M. Sturms 

   Postbus 851 

   8901 BR Leeuwarden  

    

Rechter-commissaris : Mr J. Smit  (Rechtbank Noord Nederland, locatie 

Leeuwarden) 

 

Activiteiten onderneming : de vennootschap drijft een onderneming die zich – 

volgens opgave in het Handelsregister – bezig houdt met 

het exploiteren van zeilscholen.     

Omzetgegevens  : 2013: 1.560.320,-- 

   2012: 1.062.280,-- 

   (Bron: jaarrekeningen). 

Personeel gemiddeld aantal : in de periode van circa twee jaren voorafgaand aan het 

faillissement bedraagt het gemiddeld aantal 

personeelsleden 5 

 

Verslagperiode : 11 april t/m 11 juli 2015  

Bestede uren in verslagperiode :   11,90 

Bestede uren totaal : 113,90 (In het vorige verslag is de tijd verkeerd 

genoteerd. In plaats van 79,50 uren had dat moeten zijn 

102 uren). 
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1.  Inventarisatie 

 

1.1 Directie en Organisatie 

 

verslag 1 De vennootschap is opgericht op 10 april 2012 en in het Handelsregister ingeschreven sedert 13 april 

2012. 

 

De aandelen van de vennootschap worden gehouden door de besloten vennootschappen Beauten 

BV, De Heer Yachts BV, 2DLVL BV en Seawanhaka BV (vennootschappen van de heren H-W. L. de 

Lint, V.M. de Heer en M. van der Eijk).  

 

Het bestuur van de vennootschap is tot 22 mei 2014 gevoerd door V.M. de Heer en sinds 22 mei 2014 

door DL Consultancy BV. Directeur van DL Consultancy is H.W.L. de Lint. 

  

1.2 Winst en verlies 

 

verslag 1      2013: winst van € 47.363,-- 

2012: verlies van € 188.031,-- 

(Bron: jaarrekeningen). 

 

1.3 Balanstotaal 

 

verslag 1      2013: € 3.048.598,-- 

2012: € 1.500.860,--- 

(Bron: jaarrekeningen). 

 

1.4. Lopende procedures 

 

verslag 1 De vennootschap was per datum faillissement betrokken in een procedure bij Rechtbank Noord-

Nederland, afdeling privaatrecht, locatie Leeuwarden, zaaknummer CV EXPL 14-5904. In deze 

procedure gaat het om een vordering tot betaling van huur, BTW, dwangsommen en kosten. Deze 

vordering is ingesteld door Lampedertien BV. 

Per datum faillissement stond de procedure op de rol voor indiening van de conclusie van antwoord 

door de vennootschap. De curator heeft de procedure laten schorsen en deze is thans aangehouden 

tot de rolzitting van 19 december 2014 voor uitlating partijen. 

 

verslag 2 Door Lampedertien BV is de vordering waarvoor zij Zeilscholen.nl BV had gedagvaard ter verificatie 

ingediend. Voor een groot deel ziet deze vordering op verbeurde dwangsommen. Op grond van art. 

611 e lid 2 Rv zijn deze niet toelaatbaar in het passief van het faillissement. Dit is aan Lampedertien 

bericht en voor het overige is de vordering op de lijst van voorlopig erkende concurrente crediteuren 

geplaatst. Aansluitend heeft de curator aan de rechtbank bericht gedaan dat de procedure kan worden 

doorgehaald.  
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1.5. Verzekeringen 

 

verslag 1 De vennootschap had haar bedrijfsactiviteiten feitelijk al gestaakt per datum faillissement. Voor zover 

er verzekeringen liepen zijn deze door de curator beëindigd 

 

De curator verwacht geen premierestitutie in verband met de beëindiging van de verzekeringen. 

 

1.6 Huur 

 

verslag 1 De vennootschap huurt een bedrijfsruimte te Woudsend, geheten het Molenhuis. Dit betreft een 

locatie die initieel eigendom was van de vennootschap maar door haar is verkocht. De huur is door de 

verhuurder opgezegd. In het kader van een activa-overeenkomst, waarbij de verhuurder de inventaris 

heeft overgenomen, is ook overeengekomen dat de huurvorderingen (zowel faillissementsvordering 

als boedelvordering) worden gekweten.  

 

1.7 Oorzaak faillissement 

 

verslag 1 De curator kan nog geen eenduidig, definitief antwoord op deze vraag geven omdat het beeld nog 

diffuus voor hem is. Feit is dat in 2012 bedrijfsactiviteiten zijn overgenomen van Lampedertien BV. 

Lampedertien BV en de vennootschap vervolgens ettelijke juridische procedures hebben uitgevochten 

met elkaar. In december 2013 er een vaststellingsovereenkomst is gesloten tussen de partijen ter 

beëindiging van hun geschillen. De strijd vervolgens tussen partijen weer is losgebarsten. In februari 

2014 Lampedertien het faillissement heeft aangevraagd van de vennootschap. Dit is uitgesproken op 

27 maart 2014 en vervolgens in hoger beroep door het Gerechtshof bij arrest van 1 mei 2014 is 

vernietigd.  

 

Thans is het faillissement op aanvraag van een handelscrediteur uitgesproken, nadat de 

bedrijfsactiviteiten van de vennootschap feitelijk al stil waren komen te liggen. Dit laatste had te maken 

met het feit dat op 17 juni 2014 op eigen aangifte het faillissement uitgesproken is over Zeilscholen 

Sales en Marketing BV (hierna “ZSM”). ZSM was opgericht in december 2013 en verzorgde vanaf dat 

moment de boekingen voor de vennootschap, die de vennootschap tot dat moment zelf verzorgd had. 

Dit betekende dat de boekingsgelden voor vakanties die uitgevoerd werden door de vennootschap 

binnenkwamen bij ZSM en doorgestort zouden moeten worden naar de vennootschap ter uitvoering 

van de betreffende vakanties.  

 

ZSM heeft haar eigen faillissement aangevraagd in juni 2014, nadat boekers van zeilkampen voor het 

komend seizoen haar waren aangeschreven door Simbo h.o.d.n. Vinea (welke naam ook door de 

vennootschap werd gebruikt) met de waarschuwing dat enkel Simbo op bepaalde locaties zeilkampen 

kon uitvoeren, omdat de betreffende locaties ervoor gekozen hadden met Simbo in zee te gaan. 

 

Hiermee werd de financiële levensader van de vennootschap afgesneden. Feitelijk was zij echter al 

gekortwiekt omdat zij geen oplossing gevonden had voor de omstandigheid dat zij zeilboten meer tot 

haar beschikking had, doordat de vennootschap van de heer Van der Eijk, die deze verhuurde de 

overeenkomst buiten rechte had ontbonden en omstreeks hetzelfde moment in mei 2014 het voltallig 

instructeurs- en vrijwilligersbestand onder leiding van een aantal mensen besloten had te kiezen voor 

Simbo.  
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Ondertussen moet geconstateerd worden dat de vennootschap verliezen had geleden. Zij had in 

verband daarmee haar crediteuren in december 2013 een buitengerechtelijk akkoord aangeboden. De 

bedoeling was dat lopende inkomsten deze crediteurenpost weggewerkt zou worden. Zover is het niet 

gekomen.  

 

verslag 3 In de afgelopen verslagperiode is de curator begonnen met het interviewen van direct betrokkenen 

over de aanloop naar het faillissement. 

 

verslag 4 In het afgelopen kwartaal is nog een interview gehouden. Ook voor het komend kwartaal staat een 

interview ingepland.  

 

2. Personeel 

 

verslag 2 Deze paragraaf is afgesloten. Verwezen wordt naar verslag 1.  

 

3. Activa 

 

Onroerende zaken 

 

3.1. Beschrijving 

 

verslag 1 De vennootschap had per datum faillissement geen onroerende zaken in eigendom 

 

3.2 Verkoopopbrengst 

3.3 Hoogte hypotheek 

3.4 Boedelbijdrage 

Werkzaamheden 

 

verslag 1 Niet van toepassing  

 

Bedrijfsmiddelen 

 

3.5 Beschrijving 

 

verslag 1 De vennootschap is eigenaar van inventaris. Ten eerste inventaris in zeilkamplocatie Het Molenhuis te 

Woudsend. Ten tweede inventaris in zeilkamplocatie Us Hiem te Oudega. Ten derde inventaris die 

opgeslagen staat bij een verhuisbedrijf in Woudsend. 

 

3.6 Verkoopopbrengst 

 

verslag 1 Voor de inventaris van Het Molenhuis is een opbrengst gerealiseerd van € 20.000,--. De andere 

inventaris is nog niet verkocht.  

 

verslag 2 In de afgelopen verslagperiode is de koopsom voor de inventaris van Het Molenhuis ad € 20.000,-- 

ontvangen. 
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Voor de overige inventaris is het nog niet tot een transactie gekomen. Uit naam van Koersvast BV is 

een voorstel gedaan, dat overname van de inventaris van Us Hiem te Oudega met zich meebrengt en 

die de curator nog in beraad heeft. Voor de opgeslagen inventaris heeft zich een belangstellende 

gemeld, maar die heeft na inspectie niet meer een bieding uitgebracht. De curator vreest dat deze 

onverkoopbaar is.  

 

verslag 3 Met Koersvast B.V. wordt nader onderhandeld over overname van de inventaris van Us Hiem en de 

opgeslagen inventaris. 

 

verslag 4 Met Koersvast B.V. is een regeling getroffen, waarbij deze activa van de boedel zijn verkocht tegen        

€ 30.000,--.   

 

3.7 Boedelbijdrage 

 

verslag 1 Aangezien de verkochte inventaris bodemzaken zijn is de opbrengst naar de boedel gevloeid.  

 

3.8 Bodemvoorrecht fiscus 

 

verslag 1 Er is sprake van een fiscale vordering. 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 worden gehouden. 

  

Werkzaamheden 

 

verslag 1 Er hebben inventariserende activiteiten en verkoopactiviteiten plaatsgehad.  

 

Voorraden/onderhanden werk 

 

3.9 Beschrijving 

3.10 Verkoopopbrengst 

3.11 Boedelbijdrage 

 

verslag 1 Niet van toepassing.  

 

Andere activa 

 

3.12 Beschrijving 

 

verslag 1 De navolgende andere activa werden aangetroffen: 

 

- domeinnamen 

 

verslag 2 De domeinnamen zijn geïnventariseerd en aangeboden aan een partij die aan had gegeven mogelijke 

interesse te hebben. Tot een transactie is het echter niet gekomen. 

 

verslag 3 Nadat de domeinnamen bij SIDN in quarantaine waren geplaatst zijn er ook geen kopers voor 

gevonden. Thans zijn de registraties door SIDN doorgehaald.  
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- een truck (waarvan nog uitgezocht moet worden of die in het faillissement van Zeilscholen.nl BV of 

Zeilscholen Sales & Marketing BV valt) en andere losse activa. 

 

verslag 2,3 De curator is nog doende met de inventarisatie hiervan. 

 

verslag 4 De truck is met toestemming van de rechter-commissaris na taxatie verkocht. Er wordt retentierecht 

op uitgeoefend. De curator en koper wachten nog op de bevestiging van de retentor dat het object 

wordt prijsgegeven.  

 

3.13 Verkoopopbrengst 

 

verslag 1 Er is (nog) geen verkoopopbrengst gerealiseerd.  

 

Werkzaamheden 

 

verslag 1  Inventariserende werkzaamheden  

 

4. Debiteuren 

 

4.1. Omvang debiteuren 

 

verslag 1 Uit de administratie van de vennootschap blijkt dat per datum faillissement nog één 

debiteurenvordering ad € 6.500,-- bestaat, die op uiterlijk 1 december 2014 betaald moet worden. 

 

verslag 2 De betreffende vordering ad € 6.500,-- is niet betaald per de uiterste betaaldatum van 1 december 

2014 en de curator heeft een betalingsommatie verstuurd.  

 

verslag 3 De hiervoor vermelde vordering ad € 6.500,-- wordt door de debiteur betwist. De curator wenst nader 

geïnformeerd te worden door de bestuurder naar aanleiding van het verzoek van de debiteur. 

Hiernaast heeft de curator een tweede vordering in een contract ontwaard van € 20.000,--. De 

betreffende debiteur is aangeschreven. Deze heeft de vordering inhoudelijk betwist, doch 

daarenboven ook een beroep op verrekening gedaan met een hogere vordering, die reeds voorlopig 

erkend was.  

 

4.2 Opbrengst 

 

verslag 1 De tot op heden gerealiseerde opbrengst uit de debiteurenincasso bedraagt nog nihil. 

 

4.3 Boedelbijdrage  

 

verslag 1 Niet van toepassing 

 

4.3.1  Uren besteed aan debiteurenincasso:  

 

Het totaal aan de debiteurenincasso bestede aantal uren bedraagt nog nihil. 
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4.3.2. Opbrengst boedel/pandhouder: 

 

De opbrengst komt aan de boedel. 

 

Werkzaamheden 

 

verslag 1 Korte inventarisatie  

 

 

5. Bank/Zekerheden 

 

Verslag 2 Deze paragraaf is afgesloten. Verwezen wordt naar verslag 1.  

 

6.  Doorstart/voortzetten 

 

Voortzetten 

 

6.1 Exploitatie/zekerheden 

6.2 Financiële verslaglegging 

6.3 Beschrijving 

 

verslag 1 Niet van toepassing 

 

Doorstart 

 

6.4 Beschrijving 

6.5 Verantwoording 

6.6 Opbrengst 

6.7 Boedelbijdrage 

 

verslag 1 Niet van toepassing.  

 

7. Rechtmatigheid 

 

7.1 Boekhoudplicht 

 

verslag 1 De administratie van de vennootschap wordt in fysieke zin gevoerd en bewaard door Administatie 

Partners te Nieuwegein. Voor de digitale administratieve vastlegging wordt gebruik gemaakt van het 

softwarepakket Exact. De fysieke administratie is door de curator opgehaald bij de boekhouder en die 

heeft ook digitale gegevens verschaft. De curator heeft de administratie in onderzoek. 

 

7.2 Depot jaarrekeningen 

 

verslag 1 Blijkens het Handelsregister zijn de jaarrekeningen van de vennootschap telkens tijdig gedeponeerd 

(de jaarrekening 2012 is gedeponeerd op 18 maart 2013 en de jaarrekening 2013 op 10 maart 2014). 
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7.3 Controleverklaring accountant 

 

verslag 1 In verband met de omvang van de vennootschap is dit punt niet van toepassing. 

 

7.4 Stortingsverplichting aandelen 

 

verslag 1-4 De curator moet hiernaar nog onderzoek doen. 

 

 

7.5 Onbehoorlijk bestuur 

 

verslag 1-4 De curator moet hier nog onderzoek naar doen. 

 

7.6 Paulianeus handelen 

 

verslag 1 De curator heeft .de vernietiging ingeroepen van de verkoop en levering van de onroerende zaak Us 

Hiem te Oudega aan de besloten vennootschap Koersvast BV en zich daarbij beroepen op de 

paulianabepalingen van art. 42 e.v. Fw. Na verkregen toestemming van de Rechter-Commissaris is 

een conservatoir paulianabeslag op de onroerende zaak gelegd en gedagvaard.  

 

Werkzaamheden  

 

verslag 1  Diverse inventariserende werkzaamheden alsmede het leggen van conservatoir ebslag en 

dagvaarden 

 

8. Crediteuren 

 

8.1 Boedelvorderingen 

 

verslag 1 De boedelvorderingen zullen naar alle waarschijnlijkheid beperkt blijven tot het salaris en de 

verschotten van de curator, alsmede de huur en het loon vanaf de datum van het faillissement. 

 

8.2 Preferente vorderingen van de fiscus 

 

verslag 1 De Belastingdienst dient haar vordering nog in te dienen. Zij heeft in ieder geval een vordering ex art. 

29.2 OB 

 

verslag 2 De fiscus heeft een vordering uit hoofde van BTW ad € 60.000,-- ingediend. 

 

8.3 Preferente vorderingen van het UWV 

 

verslag 1 Het UWV heeft tot nu toe geen vordering ingediend 

 

8.4 Andere preferente crediteuren 
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verslag 1 Op dit moment zijn er nog geen andere preferente crediteuren, die en vordering ingediend hebben. 

 

verslag 2 Hef heeft een vordering ingediend ad € 5.826,34. 

 

verslag 3 Hef heeft een vordering ingediend ad € 6.984,95. 

 

verslag 4 Hef heeft een vordering ingediend ad € 7.025,50. 

 

8.5 Aantal concurrente crediteuren  

 

verslag 1 Tot op heden zijn 72 concurrente vorderingen bij de curator ingediend. 

 

verslag 2 Tot op heden zijn 80 concurrente vorderingen bij de curator ingediend. 

 

verslag 3 Tot op heden zijn 82 concurrente vorderingen bij de curator ingediend.  

 

8.6 Bedrag concurrente crediteuren 

 

verslag 1  Op de lijst van voorlopig erkende concurrente crediteuren staat thans genoteerd € 567.696,74. 

 

verslag 2  Op de lijst van voorlopig erkende concurrente crediteuren staat thans genoteerd € 579.948,88. 

 

verslag 3 Op de lijst van voorlopig erkende concurrente crediteuren staat thans genoteerd € 581.221,96. 

 

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling 

 

verslag 1 Het is thans nog te vroeg om hierover voorspellingen te doen. 

 

Werkzaamheden 

 

verslag 1  De werkzaamheden hebben bestaan uit correspondentie en telefonades met crediteuren  

 

9. Procedures 

 

verslag 1 De boedel is betrokken in de navolgende procedure: 

Een procedure tegen de besloten vennootschap Koersvast BV in verband met de verkoop en levering 

van de onroerende zaak Us Hiem te Oudega. Primair wordt een verklaring voor recht gevorderd met 

een aantal nevenvorderingen en subsidiair betaling van de koopsom, die in rekening courant 

verschuldigd is gebleven. 

 

verslag 2 De curator had Koersvast BV gedagvaard op een ruimere termijn om in de tussenliggende periode 

schikkingsoverleg te kunnen hebben met Koersvast. Dit overleg heeft plaatsgehad en er is de curator 

een voorstel gedaan en nadien een uiterst voorstel. De curator heeft toegezegd dit aan de rechter-

commissaris voor te zullen leggen. Ondertussen heeft de eerstdienende dag de advocaat van 

Koersvast BV zich gesteld alsook heeft ABN Amro Bank NV als hypotheekhoudster een verzoek 

gedaan tot tussenkomst dan wel voeging aan de zijde van gedaagde. De rechtbank heeft ter zitting 

van 7 januari 2015 een rolbeschikking genomen waarin ABN Amro Bank NV verzocht is zich ter rolle 
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van 21 januari 2015 uit te laten over de vraag of zij wenst tussen te komen dan wel zich te voegen aan 

de zijde van gedaagde.  

 

verslag 3 Nadat ABN Amro ter zitting van 21 januari 2915 een nadere akte had genomen, heeft de rechtbank bij 

vonnis van 18 februari 2015 ABN Amro toegestaan zich de zijde van Koersvast te voegen. De 

procedure staat thans voor antwoord aan de zijde van Koersvast en ABN Amro. 

 

verslag 4 Met instemming van de rechter-commissaris is de procedure ingetrokken en het beslag opgeheven.  

 

9.1 Naam wederpartij(en) 

 

verslag 1  De besloten vennootschap Koersvast BV. 

 

9.2 Aard procedure 

 

verslag 1 De procedure betreft een door de boedel ingestelde vordering. 

9.3 Stand procedure 

 

verslag 1  De eerst dienende dag is in november 2014. De curator heeft op langere termijn gedagvaard omdat hij 

ook mogelijk de bank in de procedure wenst te betrekken. 

 

Werkzaamheden 

 

verslag 1 Beslagleggen en opstarten procedure  

 

10. Overig 

 

10.1 Termijn afwikkeling faillissement 

 

verslag 1-4 In dit stadium kan de curator hierover nog geen uitspraak doen. 

 

10.2 Plan van aanpak 

 

verslag 1-3 In de komende verslagperiode zal de curator zich richten op de navolgende werkzaamheden: 

   - nadere inventarisatie van de boedel en onderzoek naar gang van zaken 

   - verkoopactiviteiten 

   - voorzetten procedure over Us Hiem 

 

verslag 4 De curator richt zich op de eerste twee punten zoals hierboven vermeld.  

 

10.3 Indiening volgend verslag 

 

Het volgende verslag zal over drie maanden worden ingediend.  

 

 

Leeuwarden, 21 juli 2015        W.M. Sturms, curator 


