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

Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Betreft

Algemene gegevens

Gewoon Appeltaart Zwolle B.V. 12-09-2019 
 1

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Gewoon Appeltaart 
Zwolle B.V., handelend onder de namen En3410, Gewoon Appeltaart, Gewoon 
appeltaart.nl en Geniet, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van 
Koophandel onder nummer 70150516, gevestigd en kantoorhoudende te 8013 
PP Zwolle, Morsestraat 7. 

De vennootschap is opgericht op 23 november 2017. De eerste inschrijving in 
het handelsregister vond plaats op 24 november 2017. Het geplaatst en 
gestort kapitaal bedraagt € 1,00.   

12-09-2019 
 1

Bron KvK: 

Gespecialiseerde groothandel in overige voedings- en genotmiddelen.
Lokaal welzijnswerk.
Groothandel in gebak voor de horeca. Het verschaffen van dagbesteding voor 
mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt. Verzorging van 
dagbesteding en leer/werktrajecten voor mensen met een verstandelijke en 
psychische beperking. 

12-09-2019 
 1

Verslagnummer 4
Datum verslag 09-06-2020
Insolventienummer F.08/19/234
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000111747:F001
Datum uitspraak 13-08-2019

R-C mr. AH Margadant
Curator mr M.A. Kerkdijk
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Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

Bestede uren

Curator heeft enkel de kolommenbalans 2019 ontvangen; (concept) 
jaarstukken zijn niet voorhanden. Curator onderzoekt nog of de cijfers een 
getrouw beeld geven van de vennootschap.  

12-09-2019 
 1

0

Toelichting 
N.v.t.

12-09-2019 
 1

€ 0,00 12-09-2019 
 1

€ 7.313,47 10-12-2019 
 2

€ 7.421,45 10-03-2020 
 3

van 
13-9-2019

t/m 
10-12-2019

10-12-2019 
 2

van 
11-12-2019

t/m 
10-3-2020

10-03-2020 
 3

van 
11-3-2020

t/m 
9-6-2020

09-06-2020
 4

Verslagperiode Bestede uren

1 33 uur 35 min

2 19 uur 45 min

3 4 uur 25 min

4 3 uur 5 min

totaal 60 uur 50 min



Toelichting bestede uren

1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

De eerste werkzaamheden in deze verslagperiode zien op inventarisatie van 
bezittingen en schulden en het beproeven van een doorstart van de 
activiteiten van de vennootschap. 

12-09-2019 
 1

1. Inventarisatie

Bestuurder en enig aandeelhouder van de vennootschap is de besloten 
vennootschap Gewoon Appeltaart B.V., gevestigd op het adres Morsestraat 7 
(8013 PP) Zwolle. Bestuurders van laatstgenoemde vennootschap zijn:
- de besloten vennootschap VM Holding B.V., van welke vennootschap Multy 
Real B.V. en Klaas Kontermans B.V. bestuurders zijn. Bestuurder van Multy Real 
B.V. is de heer Marcel Schoemaker. Bestuurders van Klaas Konterman B.V. zijn 
Klaas Konterman en Geesje Konterman - Beukman; 
- de besloten vennootschap En3410 B.V., van welke vennootschap bestuurder 
is Bram Brockbernd. 
     

12-09-2019 
 1

Curator is thans niet bekend met lopende procedures. 12-09-2019 
 1

Curator beziet welke verzekeringen zijn afgesloten en zal deze opzeggen daar 
waar nodig. 

12-09-2019 
 1

De vennootschap was gevestigd in een huurpand. De huur was met 
wederzijds goedvinden beëindigd per 1 augustus jl. De vennootschap huurde 
voorts opslagruimte in Wapenveld. Curator heeft overeenkomstig artikel 39 Fw 
de huur hiervan opgezegd. 

12-09-2019 
 1



1.5 Oorzaak faillissement

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

Het faillissement betreft een eigen aangifte. Als reden hiervan is door het 
bestuur aangegeven dat men geen mogelijkheid zag om de financiële situatie 
het hoofd te bieden. 

Bij de vennootschap werkten mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt als 
dagbesteding. De vennootschap ontving hiervoor per dagdeel subsidie van 
een aantal partijen. Met deze mensen werden appeltaarten e.d. gebakken 
bestemd voor verkoop aan horeca en particulieren.    

Een contract van een subsidieverlener eindigde waardoor de vennootschap 
voor een groot deel zonder subsidie kwam te zitten. Ook werd verstrekte 
subsidie teruggevorderd. Dit alles had zijn weerslag op het resultaat van de 
vennootschap.            

Curator zal dit nader bezien. 

12-09-2019 
 1

2. Personeel

Personeelsleden 
0

Toelichting 
De vennootschap had geen personeel in loondienst. 

12-09-2019 
 1

Toelichting 
N.v.t.

12-09-2019 
 1

N.v.t. 12-09-2019 
 1

3. Activa



Toelichting onroerende zaken

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

Beschrijving Verkoopopbr. Hypotheek Boedelbijdr.

N.v.t.

totaal € 0,00 € 0,00

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

N.v.t.

totaal € 0,00 € 0,00

De bedrijfsmiddelen, kantoor- en bakkerij-inventaris, werden volgens opgaaf 
gehuurd van de moedermaatschappij. Curator beziet dit nader.  

12-09-2019 
 1

De inventaris is gebleken eigendom te zijn van de moedermaatschappij. 10-12-2019 
 2

Inventarisatie. 12-09-2019 
 1

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Pallet bloem/ bakmeel

totaal € 0,00 € 0,00

Inventarisatie 12-09-2019 
 1



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Immateriële activa/ goodwill € 4.840,00

totaal € 4.840,00 € 0,00

. 12-09-2019 
 1

De goodwill bestaand uit het klantenbestand is verkocht voor € 4.840,- incl. 
btw. 

10-12-2019 
 2

Inventarisatie. 12-09-2019 
 1

biedingsprocedure
correspondentie met koper en bestuurder
opstellen koopovereenkomst

10-12-2019 
 2



4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

4. Debiteuren

Beschrijving Omvang Opbrengst Boedelbijdr.

15 debiteuren € 9.150,43 € 1.575,43

totaal € 9.150,43 € 1.575,43 € 0,00

Uit de administratie blijkt dat een aantal van de debiteuren een 
tegenvordering heeft.

12-09-2019 
 1

Een deel van de debiteuren is inderdaad dubieus/oninbaar gebleken. Het 
restant van de debiteurenportefeuille is verkocht voor € 1.210,- incl. btw.

10-12-2019 
 2

doornemen administratie, correspondentie met debiteuren 12-09-2019 
 1

correspondentie met koper, opstellen koopovereenkomst, correspondentie 
debiteuren

10-12-2019 
 2

5. Bank/Zekerheden

Toelichting vordering van bank(en) 
De vennootschap hield een zakelijke rekening aan bij de ABN Amro bank. 
Curator is in afwachting van een opgaaf van de bank. 

12-09-2019 
 1

Toelichting vordering van bank(en) 
Gebleken is dat de bank geen vordering heeft. Het creditsaldo is door de 
boedel ontvangen.

10-12-2019 
 2

Toelichting vordering van bank(en) 
In totaal is er ruim € 1.000,- overgemaakt naar de boedelrekening. 

10-03-2020 
 3

Bij de curator heeft zich een leasemaatschappij gemeld. Deze bleek een 
overeenkomst met de moedermaatschappij te hebben, Gewoon Appeltaart B.V. 

12-09-2019 
 1



5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Voor zover bekend zijn er geen zekerheden bedongen. 12-09-2019 
 1

Er is (nog) geen eigendomsvoorbehoud geclaimd. 12-09-2019 
 1

Er is (nog) geen retentierecht geclaimd. 12-09-2019 
 1

Er is (nog) geen reclamerecht geclaimd. 12-09-2019 
 1

Inventarisatie 12-09-2019 
 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 activiteiten waren op datum faillissement al gestaakt. Curator heeft deze 
niet voortgezet. 

12-09-2019 
 1

Doorstarten onderneming

Vanuit een aantal zorgaanbieders is belangstelling geuit voor de overname 
van de (zorg)activiteiten van de vennootschap. Curator beziet de 
mogelijkheden daartoe. 

12-09-2019 
 1

Een doorstart kon helaas niet gerealiseerd worden. 10-12-2019 
 2

Inventarisatie. 12-09-2019 
 1



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

Curator gaat na of er aan de boekhoudplicht is voldaan. 12-09-2019 
 1

Vastgesteld kan worden dat niet is voldaan aan de boekhoudplicht conform 
art. 2:10 BW.
De curator beraadt zich over de consequenties hiervan. 

10-12-2019 
 2

(Concept)jaarrekening 2017/ 2018 (verlengd boekjaar) is niet voorhanden.  12-09-2019 
 1

Er is geen goedkeuringsverklaring accountant vereist. 10-12-2019 
 2

Dient nog te worden onderzocht. 12-09-2019 
 1

Aan de stortingsverplichting is voldaan. 10-03-2020 
 3

Toelichting 
Dient nog te worden onderzocht.

12-09-2019 
 1

Toelichting 
Dient nog te worden onderzocht.

12-09-2019 
 1

correspondentie bestuurders en accountant. 10-12-2019 
 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

€ 372,65

Toelichting 
De verhuurder van de opslagruimte in Wapenveld heeft haar vordering 
ingediend. 

12-09-2019 
 1

18 12-09-2019 
 1

21 10-12-2019 
 2

22 10-03-2020 
 3

€ 110.352,58 12-09-2019 
 1

€ 113.663,65 10-12-2019 
 2

€ 113.734,59 10-03-2020 
 3

Nog niet bekend. 12-09-2019 
 1

Alle uit de administratie van gefailleerde bekende crediteuren zijn 
aangeschreven en op de hoogte gesteld van het faillissement met het verzoek 
- voor zover van toepassing - hun vordering in te dienen. 

12-09-2019 
 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

9. Procedures

N.v.t.  12-09-2019 
 1

10. Overig

Curator zal de komende verslagperiode een aanvang nemen met de diverse 
rechtmatigheidsonderzoeken. Een doorstart van de activiteiten van de 
vennootschap wordt beproefd. 

12-09-2019 
 1

De rechtmatigheidsonderzoeken worden voortgezet. 10-12-2019 
 2

De curator gaat ervan uit dat het rechtmatigheidsonderzoek de komende 
verslagperiode afgerond kan worden. 

10-03-2020 
 3

Op dit moment kan curator geen termijn voor afw ikkeling noemen. 12-09-2019 
 1

9-9-2020 09-06-2020
 4



Bijlagen

Bijlagen
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