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Algemene gegevens
Naam onderneming
Stichting VNB
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Gegevens onderneming
statutair gevestigd te 's-Hertogenbosch,
kantoorhoudende te (5041 DT) Tilburg, aan het adres Gasthuisring 54,
handelend onder de naam VNB,
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40476736.

09-04-2021
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Activiteiten onderneming
Organisatie van reizen naar religieuze bestemmingen.
Stichting zonder w instoogmerk.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2018

€ 4.164.893,00

€ -227.546,00

€ 1.203.119,00

2019

€ 3.120.097,00

€ 181.580,00

€ 1.415.148,00

2020

€ 132.238,00

€ -395.252,00

€ 916.597,00

2017

€ 4.435.822,00

€ -63.584,00

€ 1.172.736,00

Toelichting financiële gegevens

Balanstotaal

09-04-2021
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Toelichting financiële gegevens
De cijfers over 2020 zijn w aren nog in concept ten tijde van de
faillietverklaring.
Door de gevolgen van de coronacrisis gingen er in 2020 slechts 54 pelgrims op
reis. In 2019 w aren dat er nog 3.117. Als gevolg van de coronacrisis bedragen
de baten over 2020 slechts EUR 132.238,- (tegenover een begroting van baten
van EUR 3.557.000,- voor 2020).
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Gemiddeld aantal personeelsleden
7

09-04-2021
1

Boedelsaldo
€ 291.135,12

09-04-2021
1

Toelichting
Per 2 april 2021.

€ 645.551,81

06-10-2021
2

€ 614.506,55

06-04-2022
3

Verslagperiode
van
9-3-2021

09-04-2021
1

t/m
9-4-2021
van
10-4-2021

06-10-2021
2

t/m
6-10-2021
van
7-10-2021
t/m
6-4-2022

Bestede uren

06-04-2022
3

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

127 uur 18 min

2

140 uur 36 min

3

35 uur 6 min

totaal

303 uur 0 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Stichting VNB is een in 1902 opgerichte, aan de Katholieke kerk verbonden
stichting zonder w instoogmerk. (Enig) bestuurder van de stichting is de heer
J.J.M. van Maasw aal. Als commissarissen (Raad van Toezicht) staan ten tijde
van de faillietverklaring een viertal personen ingeschreven.
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1.2 Lopende procedures
Er is geen sprake van lopende procedures.
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1.3 Verzekeringen
Er lopen diverse verzekeringen. Deze w orden beoordeeld en voor zover nodig
opgezegd.

09-04-2021
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Dit is inmiddels afgerond.

06-04-2022
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1.4 Huur
De stichting huurt kantoorruimte van de Congregatie aan het adres
Gasthuisring 54 te Tilburg. De huurovereenkomst w as voorafgaand aan het
faillissement met w ederzijds goedvinden beëindigd. In goed overleg is na
faillissement tot oplevering gekomen.
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1.5 Oorzaak faillissement
De curator heeft met diverse betrokkenen gesproken. In vogelvlucht komt de
voorlopige w eergave op het volgende neer. De curator benadrukt echter dat
het daadw erkelijke onderzoek naar de oorzaken van het faillissement nog
moet aanvangen, zodat geen sprake is van conclusies.

09-04-2021
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VNB organiseerde al ruim honderd jaar bedevaartsreizen voor pelgrims. De
laatste jaren w as VNB al aan het w orstelen met een teruglopend aantal
pelgrims (en dus afgenomen reizen), vanw ege onder andere een krimpende
doelgroep. Het bestuur w as juist doende met een gezonde en structurele
oplossing voor de lange termijn, toen de coronapandemie uitbrak en de gehele
reisw ereld stil kw am te liggen. Daardoor zijn 550 geboekte reizen geannuleerd
en viel de mogelijkheid van het aanbieden van nieuw e reizen volledig w eg. Aan
de pelgrims van w ie de geboekte reis noodgedw ongen w erd geannuleerd, is
een voucher verstrekt. De vouchers zijn aangemeld bij SGR. Met deze vouchers
is circa EUR 300.000,- aan vorderingen op de stichting gemoeid. De vouchers
zouden begin april 2021 aflopen, zodat aanspraak gemaakt kon gaan w orden
op terugbetaling.
De vaste lasten van de stichting konden in principe altijd betaald w orden uit de
marge die met de reizen w erd of eerder w as gerealiseerd. Toen de inkomsten
volledig w egvielen, is de stichting vanw ege doorlopende kosten (zoals huur,
digitale infrastructuur en salarissen) gaan interen op het eigen vermogen.
Een belangrijke functie van de stichting w as het beheren van de zogenaamde
Lourdesgelden. Dit zijn (namens de stichting) in/door lokale afdelingen
(parochies) bijeengebrachte fondsen, w elke collectief w erden beheerd door de
stichting. De lokale afdeling had inspraak over de besteding van hun aandeel
in het fonds, w elk fonds gebruikt w erd ter subsidiering van delen van
reissommen van pelgrims uit die betreffende parochie.
Toen de algemene middelen van de stichting door het interen op het eigen
vermogen op raakten en het vermogen nagenoeg enkel nog uit de
zogenaamde Lourdesgelden bestond, is een liquidatieplan uitgew erkt. Dit zou
neerkomen op het gebruik van 40 % van deze Lourdesgelden ter liquidatie van
de stichting (zonder faillissement) en dus ter aflossing van financiële
verplichtingen van de stichting. Onderdeel van het liquidatieplan, dat onder de
lokale afdelingen in stemming is gebracht, w as dat het restant (naar schatting
60 %) vervolgens naar rato aan ieder der lokale afdelingen kon w orden
overgemaakt. Uiteindelijk is dit plan niet (unaniem) aangenomen, w aardoor het
bestuur uiteindelijk het faillissement van de stichting heeft moeten aanvragen.
Er is discussie ontstaan over de juridische status van het Lourdesfonds en de
aanspraak die al dan niet gemaakt kan w orden door ieder der lokale
afdelingen. Bij de afw ikkeling van dit faillissement is de juridische kw alificatie
van w el of geen vorderingsrecht van de lokale afdelingen op de stichting van
essentieel belang. Als er een vorderingsrecht bestaat, is er een tekort in dit
faillissement. Als er geen vorderingsrecht bestaat, zal er vermoedelijk sprake
zijn van een overschot na voldoening van alle schuldeisers.
Het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement loopt. In de tussentijd
heeft de curator contact gehad met de lokale afdelingen. Een deel van de meer
dan 200 lokale afdelingen heeft zich, al dan niet via een collectieve ziensw ijze,
op het standpunt gesteld dat zij een vordering bezitten op Stichting VNB. De
curator heeft een inventarisatie en onderzoek verricht en heeft
vorderingsrechten van de lokale afdelingen gemotiveerd betw ist. De curator
heeft dus het standpunt ingenomen dat er geen vorderingsrechten bestaan
van lokale afdelingen. Hierover w ordt nog verder gediscussieerd. Mocht een
oplossing in der minne niet kunnen w orden bereikt, dan zal de rechtspositie
van de lokale afdelingen moeten w orden bepaald in een verificatievergadering
en mogelijk renvooiprocedure.

06-10-2021
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Om te komen tot afw ikkeling heeft de curator in de afgelopen periode een
gedetailleerd voorstel uitgew erkt en met diverse betrokkenen overlegd. De
curator is in afw achting van een reactie. Daarna kan w orden beoordeeld of
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een minnelijke w ijze tot de mogelijkheden behoort.

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
7

09-04-2021
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2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
7

09-04-2021
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

12-3-2021

7

totaal

7

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
In samenspraak met UW V en het personeel zelf w ordt de loongarantieregeling
opgestart en afgew ikkeld. De curator heeft de benodigde informatie
aangeleverd.

09-04-2021
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In de afgelopen periode heeft de curator de eindafrekening ingediend van
NOW 1 en NOW 2, in samenw erking met de accountant. Inmiddels heeft
afrekening plaatsgevonden.

06-10-2021
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Ook de eindafrekening van NOW 3 is inmiddels ingediend.
Daarnaast heeft UW V de Loongarantieregeling afgew ikkeld en haar
vorderingen ingediend.

06-04-2022
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

N.v.t.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Kantoorinventaris

€ 7.000,00

totaal

€ 7.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Van toepassing. Er is geen sprake van pandrechten.
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De inventaris is getaxeerd en verkocht.

09-04-2021
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Drukw erk en hulpmiddelen

€ 2.000,00

totaal

€ 2.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Beschrijving
kasgeld
kas
banksaldi
Immateriële activa en hotelvouchers
totaal

Toelichting andere activa

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 1.100,00
€ 517,06
€ 626.042,76
€ 18.000,00
€ 645.659,82

€ 0,00

Toelichting andere activa
De immateriele activa zijn betrokken in een activatransactie. Het betreft onder
andere de domeinnamen.

09-04-2021
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De kas bestaat uit circa EUR 600,- aan vreemde valuta.
De banksaldi betreffen circa EUR 610.000,-. De curator voert overleg met de
vier verschillende banken (drie in Nederland, één in Frankrijk), w aar zich saldo
bevindt en is nog in afw achting van informatie. Alle saldi dienen te w orden
overgemaakt op de boedelrekening.
De ING, Rabobank en Van Lanschot hebben alle saldi van VNB overgemaakt op
de boedelrekening. Het gaat in totaal om EUR 604.535,70.

06-10-2021
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De vreemde valuta zijn gew isseld bij een w isselkantoor. Het gaat om een
bedrag van EUR 517,06.
Ook zijn er diverse restituties ontvangen, zoals de borg verhuurder, vouchers
vliegtickets en borg PostNL en premie verzekeringen.

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

KLM vouchers

€ 1.715,68

€ 1.715,68

totaal

€ 1.715,68

€ 1.715,68

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Er is sprake van vooruitbetaalde bedragen. Als gevolg van annuleringen, gaat
het thans om vorderingen op bijvoorbeeld een luchtvaartmaatschappij en
buitenlandse hotels.

09-04-2021
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KLM heeft de vouchers uitgekeerd. Enkele hotelvouchers zijn inbegrepen bij de
activaoverdracht of niet incasseerbaar.

06-10-2021
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4.2 Werkzaamheden debiteuren
De curator onderzoekt de inbaarheid/terugvordering van deze betaalde
bedragen, alsmede de aanw ezigheid van andere reële debiteuren.

09-04-2021
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De tot heden bekend gew orden vorderingen zijn afgew ikkeld.

06-10-2021
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,00

09-04-2021
1

Toelichting vordering van bank(en)
Banken hebben geen vordering ingediend. De stichting heeft geen gelden
geleend en er zijn ook geen zekerheden verstrekt.

5.2 Leasecontracten
N.v.t.
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5.3 Beschrijving zekerheden
N.v.t.

09-04-2021
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5.4 Separatistenpositie
N.v.t.

09-04-2021
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
Het koffieapparaat is in bruikleen en zal w orden gerestitueerd.

09-04-2021
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Afgew ikkeld.

06-10-2021
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5.6 Retentierechten
N.v.t.

09-04-2021
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5.7 Reclamerechten
N.v.t.

09-04-2021
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5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
N.v.t.

09-04-2021
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5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Er is sprake van saldi bij vier verschillende banken. De curator zal in overleg
met deze banken zorgen voor verzameling van alle saldi op de boedelrekening.
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1

Afgew ikkeld. De saldi zijn op de boedelrekening gestort.

06-10-2021
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De exploitatie is niet voortgezet. Reeds in november 2020 w as het besluit
genomen tot liquidatie over te gaan en reeds sinds het uitbreken van de
coronapandemie kan er niet gereisd w orden.
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6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De materiele en immateriële activa zijn verkocht aan een andere
reisorganisatie. De rechter-commissaris heeft toestemming verleend voor deze
activatransactie. De curator verw ijst naar het hoofdstuk "activa".

09-04-2021
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6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
€ 27.000,00

09-04-2021
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6.7 Boedelbijdrage
Toelichting

09-04-2021
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N.v.t.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
De curator heeft de diverse partijen die zich gemeld hebben met interesse in
een doorstart c.q. de aankoop van activa in de gelegenheid gesteld een bod
uit te brengen. Uiteindelijk is met de meest gerede partij overeenstemming
bereikt.

09-04-2021
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft de administratie aangeleverd gekregen. Vooralsnog blijken

09-04-2021

hieruit de rechten en verplichtingen van de stichting.

1

7.2 Depot jaarrekeningen
N.v.t.

09-04-2021
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
N.v.t.
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
N.v.t.

09-04-2021
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

09-04-2021
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Komende verslagperiode w ordt een aanvang gemaakt met het
rechtmatigheidsonderzoek.

Toelichting

06-10-2021
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Het onderzoek loopt.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

09-04-2021
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Toelichting
Komende verslagperiode w ordt een aanvang gemaakt met het
rechtmatigheidsonderzoek.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Het onderzoek loopt. Vooralsnog is van paulianeuze transacties niet gebleken.

06-10-2021
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Het onderzoek loopt nog, maar tot op heden is de curator niet op
onrechtmatigheden gestuit. In het kader van een ordentelijke afw ikkeling van
het faillissement heeft de curator een gedetailleerd voorstel uitgew erkt, met
name ten aanzien van de ingediende (betw iste) vorderingen. De curator is in
afw achting van een reactie van (o.a.) de Kerk.

06-04-2022
3

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator bestudeerd de aangeleverde administratie en voert gesprekken
met betrokkenen.

06-10-2021
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting

09-04-2021
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De faillissementskosten. Tot heden hebben zich geen andere
boedelcrediteuren gemeld.

€ 9.192,00

06-10-2021
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Toelichting
Vordering uit legaat, dat door de curator niet uitgevoerd w ordt.

€ 53.550,20

06-04-2022
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Toelichting
UW V.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting

09-04-2021
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Nog niet bekend. Er zal naar verw achting nog loonbelasting openstaan.

€ 9.247,00

06-10-2021
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8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

09-04-2021
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Nog niet bekend.

€ 24.274,49

8.4 Andere pref. crediteuren

06-04-2022
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8.4 Andere pref. crediteuren
€ 87.885,11

09-04-2021
1

Toelichting
Vorderingen van personeelsleden.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
2

09-04-2021
1

5

06-10-2021
2

8

06-04-2022
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 198,29

09-04-2021
1

Toelichting
In ieder geval zal deze post nog toenemen met circa EUR 300.000,- aan
openstaande reisvouchers. SGR heeft de claims in behandeling genomen en
gaat per voucher de rechten beoordelen. Deze claims zullen uiteindelijk bij de
boedel terecht komen, via SGR of (bij gebrek aan dekking door SGR) via de
houder van de voucher.
Ook zal de curator onderzoek doen naar de kw alificatie van de juridische
positie van de 140 lokale afdelingen, die volgens het financiële reglement
economisch eigenaar zijn van hun 'aandeel' in de Lourdesgelden. Volgens
datzelfde reglement is de stichting juridisch eigenaar van de Lourdesgelden.
Niet ter discussie staat het feit dat de gelden zich in het vermogen van de
stichting bevinden. Enkele afdelingen claimen hun gedeelte van de
Lourdesgelden en hebben ook voorafgaand aan het faillissement al aanspraak
gemaakt op doorbetaling van 'hun' saldo. De stichting heeft voorafgaand aan
het faillissement het standpunt ingenomen dat er op grond van de
chronologische feiten, de reglementen en statuten geen sprake is van een
vorderingsrecht van de lokale afdelingen op de stichting. Als de lokale
afdelingen (w el) een vorderingsrecht op de stichting zouden hebben, is er
sprake van ruim EUR 600.000,- aan concurrente crediteuren.
De curator moet nog een standpunt innemen over laatstgenoemd onderw erp.
Vanuit het oogpunt van zorgvuldigheid en in het kader van hoor en w ederhoor,
zullen de lokale afdelingen eerst w orden uitgenodigd hun eventuele vordering
(inclusief toelichting en onderbouw ende documenten) kenbaar te maken aan
de curator.

€ 2.757,24

06-10-2021
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Toelichting
De vordering van SGR in verband met de geclaimde vouchers is nog niet
ontvangen.

€ 210.601,26

06-04-2022
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

8.8 Werkzaamheden crediteuren

09-04-2021
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
De curator heeft alle lokale afdelingen aangeschreven met het verzoek
kenbaar te maken of zij menen een vordering te bezitten op Stichting VNB en
zo ja, op w elke grondslag. Daarop zijn veel uiteenlopende reacties ontvangen.
Een 65-tal afdelingen heeft zich middels een collectieve ziensw ijze tot de
curator gew end en heeft een vordering ingediend van totaal EUR 389.416,78.
Ook heeft de curator vorderingen van individuele afdelingen ontvangen. Tot
slot zijn er afdelingen die de curator hebben bericht dat zij w at hen betreft
geen aanspraak kunnen maken op de saldi. Mede naar aanleiding van alle
aangeleverde informatie heeft een omvangrijk beoordelings- en
communicatietraject plaatsgevonden. De curator heeft de ingediende
vorderingen betw ist en is in gesprek met (de vertegenw oordiger van) deze
afdelingen. Onderzocht w ordt of een w erkbare oplossing bereikt kan w orden.

06-10-2021
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Tijdens de afgelopen verslagperiode is dit onderzoek voortgezet en zijn
diverse overleggen gevoerd. De curator heeft een voorstel gemaakt en is in
afw achting.

06-04-2022
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
N.v.t.

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Afronden verkoop en overdracht activa.
Onderzoek naar debiteuren en eventuele andere vermogensbestanddelen.
In kaart brengen crediteurenpositie, met name duiding rechtspositie lokale
afdelingen.
Afw ikkeling garanties UW V en SGR.
Rechtmatigheidsonderzoek.

09-04-2021
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In kaart brengen crediteurenpositie, met name duiding rechtspositie lokale
afdelingen.
Afw ikkeling garanties UW V en SGR.
Rechtmatigheidsonderzoek.

06-10-2021
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In kaart brengen crediteurenpositie, met name duiding rechtspositie lokale
afdelingen.
Rechtmatigheidsonderzoek.
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.
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Nog niet bekend.

06-10-2021
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10.3 Indiening volgend verslag
6-10-2022

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen
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3

