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31-12-2018
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R-C
Curator

mr. MDE Leppens
mr J.B. de Meester

Algemene gegevens
Naam onderneming
Runningpoint GOES B.V (tevens h.o.d.n. Runningstore Goes, Lopers Company
Goes, etc.)

27-11-2018
1

Gegevens onderneming
Runningpoint Goes B.V. exploiteert tw ee w inkels in sportartikelen. Het betreft
de w inkel aan de Ganzepoortstraat 20 te (4461 JZ) Goes en de w inkel aan de
Van Beuningenhaven 34 te (2993 EH) Barendrecht (Lopers Company
Barendrecht).

27-11-2018
1

Activiteiten onderneming
In- en verkoop van sportartikelen aan consumenten, verkoop schoenen en
kleding, het verzorgen van trainingen, etc.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2017

€ 287.000,00

Winst en verlies

Balanstotaal

€ 54.000,00

€ 161.253,00

Toelichting financiële gegevens

27-11-2018
1

Toelichting financiële gegevens
Een toelichting volgt in het tw eede verslag.

27-11-2018
1

Over het jaar 2017 w erd geen jaarrekening opgesteld. De boekhouding is
bijgehouden via een online boekhoudsysteem met behulp van een
accountant. Er zijn betalingsachterstanden, de accountant heeft zijn
w erkzaamheden daarom neergelegd. Uit de huidige crediteurenlijst volgt dat
er sinds de oprichting van de vennootschap op 15 december 2016 fors verlies
is geleden. In 2017 is er € 54.000,-- verlies geleden.

31-12-2018
2

Gemiddeld aantal personeelsleden
4

27-11-2018
1

Aan de personeelsleden is met toestemming van de rechter-commissaris op 22
november 2018 ontslag aangezegd.

Boedelsaldo
27-11-2018
1

Boedelsaldo
€ 283,85

31-12-2018
2

Boedelsaldo
€ 3.928,44
Het saldo bestaat uit banksaldi en boedelbijdragen.

Verslagperiode
31-12-2018
2

van
27-11-2018
t/m
30-12-2018

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

2

64,12 uur

totaal

64,12 uur

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
De w erkzaamheden bestaan uit gesprekken met de bestuurder, het bezoeken
van de w inkel in Goes, uitvoerige correspondentie met crediteuren en
leveranciers.

27-11-2018
1

Op 30 november 2018 w erden aan de leveranciers de zaken die onder
eigendomsvoorbehoud w erden geleverd retour gegeven. De curator heeft
een boedelbijdrage in rekening gebracht. Na die datum resteerden nog
enkele zaken die onder eigendomsvoorbehoud zouden vallen. Er is een
tw eede gelegenheid geboden om zaken op te halen op 14 december 2018.
Op de thans resterende voorraad rust een pandrecht. De curator heeft de
pandhouder een termijn ex artikel 58 Fw gesteld om tot verkoop over te
gaan.

31-12-2018
2

De bestede uren betreffen de uren over de periode 20 november 2018 t/m
30 december 2018 (verslag 1 + 2).

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De enig aandeelhouder en bestuurder is de heer R. van Gilst.

31-12-2018
2

1.2 Lopende procedures
Er lopen geen procedures.

31-12-2018
2

1.3 Verzekeringen
Er is niet gebleken dat er verzekeringen lopen.

31-12-2018
2

1.4 Huur
De vennootschap maakt gebruik van gehuurde panden in Goes en
Barendrecht. De huurovereenkomsten zijn met toestemming van de rechtercommissaris opgezegd.

31-12-2018
2

1.5 Oorzaak faillissement
De tw ee w inkels genereerden onvoldoende omzet om w instgevend te
kunnen zijn.

31-12-2018
2

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
27-11-2018
1

Personeelsleden
4
Aan het personeel w erd bij brief van 22 november 2018 ontslag aangezegd.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
27-11-2018
1

Personeelsleden
4

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

22-11-2018

4

totaal

4

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Toestemming rechter-commissaris, ontslagbrieven, contact UW V. De intake van
loonvorderingen is op 3 december 2018.

27-11-2018
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Er w ordt gew erkt vanuit tw ee gehuurde bedrijfspanden te Goes en
Barendrecht.

27-11-2018
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
De curator heeft de betreffende huurovereenkomsten opgezegd.

3.3 Bedrijfsmiddelen

27-11-2018
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
De bedrijfsmiddelen bestaan uit de thans aanw ezige inventaris in de w inkels
en de voorraden. De curator heeft de leveranciers uitgenodigd om voorraden
die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd op vrijdag 30 november 2018
op te halen te Barendrecht (tussen 10.00 en 12.00 uur) en te Goes (tussen
14.00 en 16.00 uur).

27-11-2018
1

Er is op 14 december 2018 een tw eede afhaaldag georganiseerd ten aanzien
van de w inkel in Barendrecht.

31-12-2018
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Er is bodembeslag gelegd in de w inkel in Goes.

27-11-2018
1

Er zijn afdrachtbelastingen niet betaald zodat het bodemvoorrecht van de
fiscus geldt.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
In de tw ee w inkels bevindt zich een beperkte inventaris. W ellicht komt er een
herstart in de w inkel te Goes.

31-12-2018
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Voorraden schoenen, kleding, etc.
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Over de w aarde en de omvang volgt meer informatie in het tw eede verslag.

27-11-2018
1

Er is een koper gevonden voor de resterende voorraad. Over de w aarde w il
de curator in een volgend verslag uitspraken doen.

31-12-2018
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Zie hiervoor. De crediteuren zijn aangeschreven en w orden in de gelegenheid
gesteld hun eigendomsvoorbehoud geldend te maken. De curator zal een
kostenbijdrage in rekening brengen.

27-11-2018
1

Is ten tijde van het tw eede verslag afgehandeld.

31-12-2018
2

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Toelichting andere activa
Er zijn geen andere activa dan voorraden en inventaris.

27-11-2018
1

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Er zijn geen debiteuren.

27-11-2018
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Er is geen bankvordering.

27-11-2018
1

5.2 Leasecontracten
Niet gebleken.

31-12-2018
2

5.3 Beschrijving zekerheden
Er zijn drie pandhouders. Tw ee van hen hebben hun aanspraken prijs
gegeven vanw ege het geringe financiële belang.

31-12-2018
2

5.4 Separatistenpositie
Er is sprake van bedrijfsfinancieringen tot een bedrag van +/- € 160.000,-- (zie
5.9).

27-11-2018
1

Zie 5.3.

31-12-2018
2

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.5 Eigendomsvoorbehoud
De verschillende leveranciers deden beroep op eigendomsvoorbehoud (ten
tijde van het 1e verslag ongeveer 20).

27-11-2018
1

In tw eede instantie hebben zich nog enkele andere leveranciers gemeld. Zij
kregen op 14 december 2018 de gelegenheid eigendommen terug te nemen.
Deze afhandeling vergde een aanzienlijke tijdsinvestering, maar is ten tijde
van het tw eede verslag afgerond.

31-12-2018
2

5.6 Retentierechten
Niet gebleken.

31-12-2018
2

5.7 Reclamerechten
Niet gebleken.

31-12-2018
2

5.8 Boedelbijdragen
Zie daartoe het financiële verslag w aarin de betalingen zijn genoemd. Aan de
pandhouders is eveneens gevraagd om bij te dragen in de kosten.

31-12-2018
2

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Er zijn drie pandrechten gevestigd. De curator heeft schriftelijk en telefonisch
contact met de pandhouders opgenomen.

27-11-2018
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Een voortzetting of doorstart van de onderneming is vooralsnog niet mogelijk
gebleken, met name omdat leveranciers beroep doen op
eigendomsvoorbehoud.

27-11-2018
1

De curator is op zoek naar een overnamekandidaat.
Tijdens faillissement is er niet doorgew erkt.
Er is ten tijde van het tw eede verslag nog geen nieuw e ondernemer
gevonden om de w inkels te herstarten. Mogelijk komt er een herstart in de
w inkel in Goes.

31-12-2018
2

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Per datum faillissement zijn de w inkels direct gesloten omdat voortzetting
van de onderneming niet mogelijk bleek.

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

31-12-2018
2

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Is op het eerste gezicht normaal bijgehouden.

27-11-2018
1

7.2 Depot jaarrekeningen
Toelichting volgt in het tw eede verslag.

27-11-2018
1

Over het jaar 2017 is geen jaarrekening opgesteld. De bestuurder
deponeerde w el de voorlopige cijfers.

31-12-2018
2

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Toelichting volgt in het tw eede verslag.

27-11-2018
1

Zie 7.2.

31-12-2018
2

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Toelichting volgt in het tw eede verslag.

27-11-2018
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
7.6 Paulianeus handelen
7.7 Toelichting rechtmatigheid
De boekhouding w erd w el bijgehouden, maar een jaarrekening 2017
ontbreekt.
Voor zover sprake is van onbehoorlijk bestuur speelt hier een rol dat de
bestuurder thans te maken heeft met borgstellingen in privé. Middelen om tot
betaling over te gaan lijken niet aanw ezig.

31-12-2018
2

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Het betreft de vordering van het UW V en de vorderingen van de verhuurders.
Bedragen zijn ten tijde van het tw eede verslag nog niet bekend.

31-12-2018
2

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 20.000,00

27-11-2018
1

Het voorgaande is een schatting van dit moment.
€ 77.438,00

31-12-2018
2

Op 17 december 2018 heeft de fiscus desgevraagd een opgave gedaan van
de vorderingen.

8.3 Pref. vord. UWV
€ 5.000,00

27-11-2018
1

Het voorgaande is een schatting van dit moment.

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 161.776,93

27-11-2018
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
15

27-11-2018
1

66

31-12-2018
2

Gezien het hoge aantal crediteuren w as sprake van veel correspondentie etc.
Ook hadden vrijw el alle crediteuren een eigendomsvoorbehoud.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 50.397,68

27-11-2018
1

€ 273.176,72

31-12-2018
2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Het betreft een vrijw el lege boedel. De curator verw acht niet dat een uitkering
aan crediteuren kan plaatsvinden.

27-11-2018
1

Enige uitkering valt niet te verw achten, de crediteuren zullen hun
vorderingen als definitief oninbaar moeten afboeken.

31-12-2018
2

8.8 Werkzaamheden crediteuren

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Opstellen crediteurenlijst, correspondentie met crediteuren.

27-11-2018
1

Omdat er sprake w as van zoveel verschillende leveranciers w as het zeer
bew erkelijk en tijdrovend om hen allemaal op tijd te bereiken en afspraken te
plannen omtrent afgifte onder eigendomsvoorbehoud etc. Het bedrag dat de
concurrente crediteuren te vorderen hebben is hoog.

31-12-2018
2

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Er lopen geen procedures.

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

27-11-2018
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator zal goederen die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd zoveel
mogelijk afgeven w aarna duidelijk zal w orden w at er nog aan (vrije) voorraad
resteert. Er zijn drie pandhouders. Met tw ee pandhouders loopt overleg over
de verdere aanpak. De w aarde van de resterende voorraad is vermoedelijk
niet heel hoog.

27-11-2018
1

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Zes maanden.

27-11-2018
1

10.3 Indiening volgend verslag
31-3-2019

31-12-2018
2

10.4 Werkzaamheden overig
Verkopen inventaris, opleveren van de gehuurde panden.

Bijlagen
Bijlagen

31-12-2018
2

