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

Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Betreft

Algemene gegevens

Sport-inn Midden-Groningen B.V. 15-09-2022 
 1

Besloten vennootschap Sport-inn Midden-Groningen B.V.
Statutaire zetel: gemeente Midden-Groningen
Bezoekadres: Gorecht-Oost 19, 9603AA Hoogezand
KvK: 76708888

15-09-2022 
 1

Volgens opgaaf KvK:
SBI-code: 47916 - Detailhandel via internet in vrijetijdsartikelen
SBI-code: 47713 - W inkels in bovenkleding en mode-artikelen(algemeen
assortiment)
Exploitatie van een (web)w inkel in sportartikelen. Detailhandel insport en
vrijetijdsmode.

Feitelijk activiteiten:
Verkoop van sportkleding- en schoenen, sportartikelen en bedrukking van
(sport)kleding en andere zaken.

15-09-2022 
 1

Verslagnummer 2
Datum verslag 15-12-2022
Insolventienummer F.18/22/58
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000245252:F001
Datum uitspraak 16-08-2022

R-C mr. N.A. Baarsma
Curator mr J.H. Mastenbroek

file:///main.aspx?etn=spi_zaak&pagetype=entityrecord&id=0b92dc52-691d-ed11-a86a-00505680deec
file:///main.aspx?etn=contact&pagetype=entityrecord&id=1019d16b-2768-e511-80c6-005056ac167e


Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

Bestede uren

Er zijn geen jaarstukken. Accountant is (ook) failliet. 15-09-2022 
 1

3
15-09-2022 

 1

€ 241,40

Toelichting 

Uit de kassa is nog een bedrag in contanten in ontvangst genomen. Dit zal nog
op de boedelrekening worden gestort.

15-09-2022 
 1

€ 36.999,59

Toelichting 

Het betreft het boedelsaldo d.d. 9-12-2022.

Het boedelsaldo is afgenomen omdat er bankkosten zijn voldaan.

Het boedelsaldo is toegenomen omdat de totale opbrengst van de veiling
van €36.758,19 incl btw is overgeschreven op de boedelrekening.

Dit ontvangen bedrag moet echter nog verdeeld worden onder
leveranciers met EVB, de pandhouder en de boedel. Dit zal in het komende
verslag (en komende TFV) worden verwerkt, waardoor het boedelsaldo
nog zal afnemen.

Er zijn nog nagekomen betalingen op de bankrekening van failliet. De
doorstorting van die betaling is nog niet verwerkt in het in dit verslag
genoemde boedelsaldo. Ook de kasgelden moeten nog gestort worden.
Hierdoor zal het boedelsaldo nog toenemen.

15-12-2022
 2

van 

15-8-2022

t/m 

9-9-2022

15-09-2022 
 1

van 

10-9-2022

t/m 

9-12-2022

15-12-2022
 2



Bestede uren

Toelichting bestede uren

Verslagperiode Bestede uren

1 33 uur 24 min

2 35 uur 24 min

totaal 68 uur 48 min

Er hebben de gebruikelijke inventariserende werkzaamheden plaatsgevonden,
zoals: bezoek failliet en intake met bestuurder, contacten met bestuurder,
contacten met verhuurder en leverancier, contacten RDW, ontslag personeel,
contacten UWV, onderzoek doorstart mogelijkheden/(uit)verkoop, onderzoek
zekerheden, aanvraag afkoelingsperiode, aanschrijven crediteuren.

15-09-2022 
 1

De meeste werkzaamheden in de afgelopen verslagperiode hebben
betrekking gehad op de verkoop van de activa en bank/zekerheden. Op de
afw ikkeling van de verkoopopbrengst na, zijn deze werkzaamheden nu ook
(zo goed als) afgerond. Zie onder 10.1 voor de nog uit te voeren
werkzaamheden.

15-12-2022
 2



1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

1. Inventarisatie

Besloten vennootschap Sport-inn Midden-Groningen B.V.
Statutaire zetel: gemeente Midden-Groningen
Bezoekadres: Gorecht-Oost 19, 9603AA Hoogezand
KvK: 76708888

Bestuurder: de besloten vennootschap CaLi Muntendam Holding B.V.
Staturaire zetel: gemeente Midden-Groningen B.V.
KvK: 76698602

Bestuurder: de heer M.A. Geschiere

15-09-2022 
 1

Geen.

Op 6 juli 2022 heeft de rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen een
beschikking afgegeven inzake een transitievergoeding en vergoeding voor
onregelmatige opzegging. De termijn voor hoger beroep verstrijkt 6 oktober
2022.

15-09-2022 
 1

Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven (AVB)
Bedrijfsschadeverzekering
Inventaris-Goederen-/Huurdersbelangverzekering

15-09-2022 
 1

Failliet huurde het w inkelpand aan de Gorecht-Oost 19 te Hoogezand tegen
een huurprijs van (ten tijde van faillissement) € 2.823,33 per maand.

Verhuurder heeft op datum faillissement de huurovereenkomst opgezegd
tegen 30 november 2022 ex artikel 39 Fw. Verhuurder was een aanvrager van
het faillissement.

15-09-2022 
 1

Het w inkelpand is tijdig opgeleverd aan verhuurder. 15-12-2022
 2

Bestuurder heeft aangegeven de activa (met zijn (niet failliete) eenmanszaak)
uit een vorig faillissement te hebben gekocht. Na een verbouwing in de periode
december 2019 t/m februari 2020 vond de officiële opening plaats op 14
februari 2020. Kort daarna startte de Covid-19 pandemie en was er (meerdere
malen) sprake van een lockdown. Failliet kwam niet in aanmerking voor
coronasteun. Een en ander zou uiteindelijk tot het faillissement hebben geleid,
aldus bestuurder.

15-09-2022 
 1



2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

2. Personeel

Personeelsleden 

3

Toelichting 

Een medewerker voor 38u/week in dienst.
Een medewerker voor 16u/week in dienst.
Een oproepmedewerker met 0-uren contract.

15-09-2022 
 1

Personeelsleden 

3

15-09-2022 
 1

Datum Aantal Toelichting

17-8-2022 3 na verkregen toestemming r-c 17-08-2022

totaal 3

Na verkregen toestemming is het personeel ontslagen. 15-09-2022 
 1

3. Activa

Beschrijving Verkoopopbr. Hypotheek Boedelbijdr.

Geen

totaal € 0,00 € 0,00

Nvt 15-09-2022 
 1



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Nvt 15-09-2022 
 1

Inventaris en machines tbv bedrukking zouden eigendom zijn van de
eenmanszaak van bestuurder dan wel geleased worden via die eenmanszaak.

15-09-2022 
 1

De door failliet gebruikte bedrijfsmiddelen (maar geen eigendom van failliet)
zijn in overleg met de eigenaar deels onderhands verkocht en deels
meegenomen in de veiling van de voorraad. De opbrengst wordt 50/50
verdeeld in het kader van een met de curator gesloten overeenkomst m.b.t.
de rechtmatigheid van bestuurder (zie onderdeel 7). Omdat de afw ikkeling
nog moet plaatsvinden, zal die in het volgende verslag worden verwerkt.

15-12-2022
 2

In onderzoek 15-09-2022 
 1

Diverse contacten met advocaat van bestuurder, onderhandse verkoper,
veilingbedrijf.

15-12-2022
 2

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Sportkleding

Sportschoenen

Sportartikelen

totaal € 0,00 € 0,00

Van diverse sporten (o.a. voetbal, tennis, padel, zwemmen) zijn er kleding,
schoenen en artikelen aanwezig.

Er is geen onderhanden werk.

15-09-2022 
 1



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Er is onderzoek gedaan naar de voorraad, contacten met leveranciers met EVB
en onderzoek naar de w ijze van verkoop van de voorraad.

In de komende verslagperiode zal de curator proberen de voorraad te
verkopen.

15-09-2022 
 1

De voorraad is verkocht. Uit de opbrengst worden de leveranciers met EVB
voldaan (zie ook 5.5).
Het restant wordt verdeeld tussen de pandhouder en de boedel. Omdat de
afw ikkeling nog moet plaatsvinden, zal die in het volgende verslag worden
verwerkt.

15-12-2022
 2

4. Debiteuren

Beschrijving Omvang Opbrengst Boedelbijdr.

Div. € 1.731,36 € 419,28

totaal € 1.731,36 € 419,28 € 0,00

Ten tijde van het faillissement waren er 8 debiteuren voor totaal een bedrag
van €1.731,36. Niet in alle gevallen was de betalingstermijn al verstreken.

15-09-2022 
 1

Drie debiteuren hebben uit eigen beweging betaald.

De overige debiteuren (voor totaal nog een bedrag van €1.312,08) zullen
aangeschreven worden.

15-12-2022
 2

Debiteuren zijn geïnventariseerd.

In de komende verslagperiode zal de curator onderzoeken of door hen op de
betaalrekening van failliet is betaald en zo niet, dan zullen de debiteuren
aangeschreven worden.

15-09-2022 
 1



5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5. Bank/Zekerheden

€ 0,00
15-09-2022 

 1

€ 13.662,60

Toelichting vordering van bank(en) 

Qredits heeft een vordering ingediend van totaal €13.662,60.

15-12-2022
 2

De leasecontracten staan op naam van de eenmanszaak van de bestuurder. 15-09-2022 
 1

Nvt 15-09-2022 
 1

Aan Qredits zijn pandrechten verstrekt op alle goederen van failliet (de
bedrijfsuitrusting, voorraden en nieuwe zaken) en (toekomstige) vorderingen
die failliet op derden heeft.

15-12-2022
 2

Nvt 15-09-2022 
 1

Qredits heeft als pandhouder een separatistenpositie. De curator heeft met
de pandhouder afspraken gemaakt over de verkoop van de verpande
goederen.

15-12-2022
 2

Twee leveranciers hebben zich op eigendomsvoorbehoud beroepen.
Bij beschikking van 22 augustus 2022 heeft de rechter-commissaris een
afkoelingsperiode bepaald van twee maanden.

15-09-2022 
 1

Met beide leveranciers is een afkoop van het eigendomsvoorbehoud
overeengekomen. De betreffende goederen zijn door de curator verkocht in
de w inkeluitverkoop en/of veiling.

15-12-2022
 2

Nvt 15-09-2022 
 1



5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Nvt 15-09-2022 
 1

Toelichting 

Voor de verkoop van het deel van de voorraad waarop pandrecht rust, is een
boedelbijdrage van 10% overeengekomen.
De afw ikkeling zal binnenkort plaatsvinden en in het volgende verslag
worden verwerkt.

15-12-2022
 2

Er is onderzoek gedaan naar het EVB en er zijn diverse contacten geweest met
de leveranciers met EVB.

15-09-2022 
 1

Er zijn contacten geweest met de bank waar failliet bankierde, de
pandhouder, met de leveranciers met EVB, de taxateur en de rechter-
commissaris.

15-12-2022
 2

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming



7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7. Rechtmatigheid

De administratie werd bijgehouden door een accountant. De administratie is
niet volledig aanwezig bij bestuurder. Accountant is op dezelfde dag als failliet,
failliet verklaard.
Wel is er debiteuren- en crediteurenadministratie aanwezig, evenals
contracten.

15-09-2022 
 1

Er zijn geen jaarstukken gedeponeerd. Bestuurder zou aangedrongen hebben
bij accountant om e.e.a. in orde te maken.

Accountant is op dezelfde dag als failliet, failliet verklaard.

15-09-2022 
 1

Nee

Toelichting 

Zie 7.8

15-12-2022
 2

In onderzoek
15-09-2022 

 1

Er hebben vlak voor faillissement nog een aantal betalingen plaatsgevonden.
Ook nog op de dag van faillissement. De curator zal dit onderzoeken.

15-09-2022 
 1

De curator zal het gebruikelijke onderzoek verrichten. 15-09-2022 
 1

De curator heeft een financiële regeling getroffen met de bestuurder m.b.t.
de rechtmatigheid van de bestuurder, waarbij de boedel de helft van de
waarde van de inventaris (eigendom van bestuurder) ontvangt (zie 3.3).

De betalingen vlak voor en tijdens faillissement zal de curator nog
onderzoeken.

15-12-2022
 2



8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

8. Crediteuren

€ 27.216,00
15-09-2022 

 1

€ 32.037,00
15-12-2022

 2

€ 10.286,40

Toelichting 

Gemeente Midden-Groningen

15-12-2022
 2

3
15-09-2022 

 1

5
15-12-2022

 2

€ 40.180,97
15-09-2022 

 1

€ 37.533,31
15-12-2022

 2

De bekende crediteuren zijn aangeschreven. 15-09-2022 
 1



9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

9. Procedures

10. Overig

De curator zal in de komende verslagperiode de gebruikelijke
vervolgwerkzaamheden verrichten m.b.t. de debiteuren en crediteuren. Voorts
zal de curator de werkzaamheden met betrekking tot de verkoop van de activa
en EVB voortzetten. De curator zal onderzoek doen naar de betalingen
rondom/op datum faillissement.

15-09-2022 
 1

De verkoop van de activa is afgerond. De afw ikkeling van de opbrengst zal in
de komende verslagperiode plaatsvinden. Verder zullen debiteuren nog
worden aangeschreven en zal het onderzoek naar de betalingen rondom/op
datum faillissement worden gedaan.

15-12-2022
 2

Nog niet bekend. 15-09-2022 
 1

15-3-2023 15-12-2022
 2

Bijlagen
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