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rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Betreft

Algemene gegevens

De Ontdekkers B.V. 24-11-2022
 1

Besloten vennootschap De Ontdekkers B.V.
Statutaire zetel: Alteveer
Bezoekadres: Melkweg 12, 9306TC Alteveer
KvK: 78262097
Oprichting: 9 juni 2020

24-11-2022
 1

Volgens opgaaf KvK:
Activiteiten
SBI-code: 8891 - Kinderopvang
Kinderopvang.

Feitelijke activiteiten:
Kinderopvang

24-11-2022
 1

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2021 € 99.831,00 € -9.430,00 € 9.222,00

Verslagnummer 1
Datum verslag 24-11-2022
Insolventienummer F.18/22/92
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000252906:F001
Datum uitspraak 25-10-2022

R-C mr. D.J. Klijn
Curator mr K.M. Löwik-Felt

file:///main.aspx?etn=spi_zaak&pagetype=entityrecord&id=dbe18d10-6e54-ed11-a86e-00505680deec
file:///main.aspx?etn=contact&pagetype=entityrecord&id=35b449e4-6374-ec11-a862-00505680deec


Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

Bestede uren

Toelichting bestede uren

Gefailleerde is opgericht op 9 juni 2020.
Gegevens betreffen de jaarrekening verlengd boekjaar juni 2020 t/m
december 2021.

24-11-2022
 1

3
24-11-2022

 1

€ 1.162,34

Toelichting 

Het tot op heden gerealiseerde boedelactief bestaat uit de
verkoopopbrengst van de activa van failliet, het aangetroffen saldo en
nagekomen betalingen op de bankrekening van failliet.
Er zijn bankkosten gemaakt.

24-11-2022
 1

van 

25-10-2022

t/m 

18-11-2022

24-11-2022
 1

Verslagperiode Bestede uren

1 20 uur 30 min

totaal 20 uur 30 min

Er hebben gebruikelijke inventariserende werkzaamheden plaatsgevonden,
zoals: bezoek failliet en intake met bestuurder, contacten met bestuurder,
contacten RDW, ontslag personeel, contacten UWV, onderzoek
doorstartmogelijkheden, onderzoek zekerheden, aanschrijven crediteuren.
Daarnaast heeft er een korte tijdelijke voortzetting plaatsgevonden en zijn
de aangetroffen activa onderhands verkocht.

24-11-2022
 1

1. Inventarisatie



1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

Gefailleerde is op 9 juni 2020 opgericht.

Bestuurder en enig aandeelhouder sinds de oprichtingsdatum is de besloten
vennootschap SMILY B.V. met statutaire zetel in Roden, KvK: 78261856.
Mevrouw M. Kolk is enig aandeelhouder en bestuurder van SMILY B.V. en
derhalve middellijk bestuurder van gefailleerde.

24-11-2022
 1

Geen 24-11-2022
 1

Aansprakelijkheid Bedrijven
Ongevallen personeelsleden
Ongevallen kinderen

24-11-2022
 1

Failliet huurde een ruimte aan de Melkweg 12 te Alteveer tegen een huurprijs
van (ten tijde van het faillissement) € 950.

Verhuurder heeft de huur op 1-11-2022 de huurovereenkomst opgezegd per
1-11-2022. Er bestond een achterstand in de huurpenningen. Bestuurder van
verhuurder is dezelfde persoon als de (middellijk) bestuurder van failliet.

Daarnaast werden er slaaphuisjes gehuurd. Die overeenkomst is op 3-11-
2022 opgezegd door de curator.

24-11-2022
 1

Volgens opgaaf bestuurder was de aangroei van de kinderen op de
kinderopvang kleiner dat gehoopt. De kinderopvang was gelegen in hetzelfde
gebouw als de school, waarvan bestuurder tevens directeur is. Gedachte
was dat de kinderopvang voor groei van de school zou kunnen zorgen.
Omdat er telkens de verwachting bleef dat er wel meer kinderen naar de
opvang zouden komen - ook omdat er voldoende vraag is naar kinderopvang
- is de kinderopvang open gebleven. Uiteindelijk werd duidelijk dat de
kinderopvang in Alteveer te afgelegen ligt en ouders niet w illen omrijden om
hun kind langs te brengen. Volgens bestuurder zou dat de voornaamste
reden zijn waarom er geen nieuwe kinderen komen. Omdat er geen zicht was
op verbetering, terw ijl wel sprake was van w isselingen in het personeel
(duurder personeel) en een soms ongunstige BKR ratio (hoeveel personeel
op hoeveel kinderen), is vervolgens besloten om over te gaan tot de eigen
aangifte van het faillissement.

24-11-2022
 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 19u/week.
Een medewerker voor 15u/week.
Een medewerker voor 12u/week.

24-11-2022
 1

Personeelsleden 

3

24-11-2022
 1

Datum Aantal Toelichting

27-10-2022 3 na verkregen toestemming r-c 27-10-2022

totaal 3

Na verkregen toestemming is het personeel ontslagen ex art 40 Fw.
Er is met één personeelslid nog contact geweest over voortzetten van haar
werkzaamheden ten behoeve van de (niet failliete) BSO.
Contacten UWV.

24-11-2022
 1

3. Activa

Beschrijving Verkoopopbr. Hypotheek Boedelbijdr.

Geen

totaal € 0,00 € 0,00

Nvt 24-11-2022
 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

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

Nvt 24-11-2022
 1

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Gehele boedel kinderopvang € 500,00

totaal € 500,00 € 0,00

In de boedel zijn diverse bedrijfsmiddelen aangetroffen, waaronder divers
meubilair, speelgoed en verzorgingsartikelen. De boedel is als één geheel
verkocht.
Er zijn geen pandrechten gevestigd.
De volledige verkoopopbrengst komt toe aan de boedel.

24-11-2022
 1

Er zijn onbetaalde loonheffingen, echter geen pand- of hypotheekhouder. 24-11-2022
 1

De bedrijfsmiddelen zijn in kaart gebracht. Er zijn diverse
kinderopvangorganisaties benaderd om de boedel als geheel te kopen. Er
bleek uitsluitend interesse voor enkele aantrekkelijke zaken en niet voor het
overige. Gezien de beperkte waarde van de bedrijfsmiddelen in verhouding
met de kosten die een openbare veiling met zich zouden meebrengen, is
ervoor gekozen om - met toestemming van de rechter-commissaris - de
boedel als één geheel te verkopen aan bestuurder.

24-11-2022
 1



4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

4. Debiteuren

Er zijn mogelijk nog enkele vorderingen op de franchise organisatie die voor
facturatie zorgdroeg. Er zijn nog twee betalingen na faillissement ontvangen
voor totaal € 276,59.
Er is een bedrag van € 0,22 aan rente ontvangen na faillissement.
De betalingen zijn op de bankrekening van failliet gedaan en met het daar
aangetroffen saldo overgeboekt naar de boedelrekening.
Daarnaast is er mogelijk nog een waarborgsom terug te vorderen i.v.m.
verhuur slaaphuisjes.

Er zijn geen pandrechten gevestigd op de debiteuren.

24-11-2022
 1

In de komende verslagperiode zal in kaart worden gebracht in hoeverre er
nog vorderingen op derden bestaan en in voorkomend geval zullen die geïnd
worden.

24-11-2022
 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

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

5. Bank/Zekerheden

Toelichting vordering van bank(en) 

Nvt

24-11-2022
 1

Nvt 24-11-2022
 1

Nvt 24-11-2022
 1

Nvt 24-11-2022
 1

Nvt 24-11-2022
 1

Nvt 24-11-2022
 1

Toelichting 

Nvt

24-11-2022
 1

Nvt 24-11-2022
 1



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

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

De kinderopvang is open gebleven tot en met 31 oktober 2022.
Eén personeelslid heeft doorgewerkt tot en met 15 november 2022 t.b.v de
(niet failliete) BSO.
De boedel ontvangt voor die laatste werkzaamheden een betaling van de
BSO.

24-11-2022
 1

Er is overleg geweest met bestuurder, rechter-commissaris en met het
betreffende personeelslid dat tot en met 15 november 2022 heeft
doorgewerkt.

24-11-2022
 1

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 jaarrekening over boekjaar 2021 is gedeponeerd op 06-07-2022. 24-11-2022
 1

Toelichting 

Ntb

24-11-2022
 1

In onderzoek
24-11-2022

 1



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

€ 0,00
24-11-2022

 1

€ 1.463,00
24-11-2022

 1

Toelichting 

PM

24-11-2022
 1

Ntb 24-11-2022
 1

De bekende crediteuren zijn aangeschreven. Nog niet iedereen heeft
gereageerd. Verwachting is wel dat er nog meer vorderingen komen,
waaronder het UWV.

24-11-2022
 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

Nvt 24-11-2022
 1

10. Overig

De curator zal in de komende verslagperiode de gebruikelijke
vervolgwerkzaamheden verrichten m.b.t. de debiteuren en crediteuren. De
curator zal voorts de gebruikelijke onderzoeken verrichten in het kader van
de rechtmatigheid.

24-11-2022
 1

Nog niet bekend. 24-11-2022
 1

Bijlagen
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