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Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Betreft

Algemene gegevens

Stichting De Omzetting 26-08-2021 
 1

Stichting de Omzetting, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van
Koophandel onder nummer 58865772, gevestigd aan de Wayerkamp 65 te
8014 GB Zwolle.

26-08-2021 
 1

De Stichting initieert, organiseert, verbindt en/of faciliteert
ontw ikkelingsmogelijkheden op sociaal-maatschappelijk gebied voor kwetsbare
individuen en groepen, om hun participatiemogelijkheden te vergroten.

(bron: KvK)

26-08-2021 
 1

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2021 € 104.700,00 € 20.326,99

2020 € 284.009,67 € 6.717,15

2019 € 280.859,48 € 5.654,72

Verslagnummer 4
Datum verslag 19-05-2022
Insolventienummer F.08/21/121
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000196718:F001
Datum uitspraak 29-07-2021

R-C mr. A.E. Zweers
Curator mr W.M. Limberger

file:///main.aspx?etn=spi_zaak&pagetype=entityrecord&id=4f25ef99-5bf0-eb11-8107-0050568031ed
file:///main.aspx?etn=contact&pagetype=entityrecord&id=59cffb4f-887c-e511-80c6-005056ac5ca6


Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

De curator heeft een gedeelte van de online- en offline administratie
ontvangen.

26-08-2021 
 1

De curator heeft naast ordners met bonnetjes en facturen en
resultatenrekeningen over 2019, 2020 en 2021 ontvangen. De
resultatenrekening van 2021 is niet bijgewerkt tot aan het faillissement. De
balansen ontbreken.

De curator constateerde dat de online administratie niet overeenkomt met de
fysieke administratie en de overgelegde resultatenrekeningen. Intussen is
duidelijk dat er twee online accounts werden bijgehouden. Een account waar
de bestuurder boekingen in heeft gedaan en een account waarbij de
boekhouder, de boekingen van de bestuurder(s) heeft overgenomen na
controle. Het account van de boekhouder is gesloten. De resultaatrekeningen
komen uit deze boekhouding. De bestuurder is doende toegang te krijgen tot
dit account.

25-11-2021 
 2

Toegang tot de online boekhouding van de boekhouder is intussen mogelijk.
Echter, zijn alle gegevens uit dit account gewist. De curator zal zich derhalve
moeten concentreren op de beoordeling van de fysieke administratie. Voor
meer informatie wordt verwezen naar punt 7.1

25-02-2022 
 3

3 26-08-2021 
 1

€ 0,00 26-08-2021 
 1

€ 107,03 25-11-2021 
 2

€ 358,93 25-02-2022 
 3

€ 358,93 19-05-2022
 4



Verslagperiode

Bestede uren

Toelichting bestede uren

1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

van 
29-7-2021

t/m 
26-8-2021

26-08-2021 
 1

van 
27-8-2021

t/m 
25-11-2021

25-11-2021 
 2

van 
26-11-2021

t/m 
25-2-2022

25-02-2022 
 3

van 
26-2-2022

t/m 
19-5-2022

19-05-2022
 4

Verslagperiode Bestede uren

1 18 uur 55 min

2 13 uur 50 min

3 3 uur 35 min

4 1 uur 55 min

totaal 38 uur 15 min

1. Inventarisatie

Bestuurders van de Stichting zijn de heer A.S. Stuve en mevrouw T.M. Taylor. 26-08-2021 
 1

Volgens opgave van de bestuurders zijn er geen lopende procedures. 26-08-2021 
 1



1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

Volgens opgave van de bestuurders zijn er verzekeringen. De curator is nog in
afwachting van aanvullende informatie.

26-08-2021 
 1

De verzekering heeft aan de curator bevestigd dat er geen verzekeringen
meer actief zijn. Vanwege de geringe waarde van de inventaris ziet de curator
af van het sluiten van een nieuwe verzekering. Het huurpand is intussen
overgedragen aan de verhuurder.

25-11-2021 
 2

De Stichting huurt een pand aan de Koestraat 31 te Zwolle. Dit is een soort
huiskamer, waar hulpzoekende en cliënten binnen kunnen lopen voor hulp. De
curator heeft de huur intussen opgezegd met inachtneming van een
opzegtermijn conform art. 39 Fw.

Daarnaast huurde de Stichting een unit aan de Telfordstraat en aan de
Newtonweg te Zwolle. De huurovereenkomsten zijn reeds voor datum
faillissement opgezegd. Het betrof een werkplaats waarin een van de cliënten
kunstwerken maakte van afvalproducten. De andere ruimte is een klein studio
waarin één van de cliënten gefaciliteerd werd om uiting te geven aan zijn
schilderkunst.

Tevens huurt de Stichting twee parkeerplaatsen aan de Van Ittersumhof 1 te
Zwolle. Deze parkeerplaatsen werden gebruikt voor de werknemers. De huur
is opgezegd.

26-08-2021 
 1

De huur van het pand aan de Koestraat 31 te Zwolle is op 20 september 2021
geëindigd. Het pand is op die datum ter beschikking gesteld aan de
verhuurder.

De huur van de parkeerplaatsen aan de Van Ittersumhof 1 te Zwolle is per 31
augustus 2021 beëindigd.

25-11-2021 
 2

De Stichting is in 2013 opgericht als zorgaanbieder voor mensen met
meervoudige geestelijke problematiek. Voor de cliënten werden
ontw ikkelingstrajecten opgestart met begeleiding waar deze nodig is,
waaronder dagbesteding en financiële hulp. De nadruk voor de Stichting lag op
creatief gebied. De cliënten kregen de mogelijkheid om door verschillende
kunstvormen hun eigen verhaal te vertellen. De Stichting zorgde er daarbij
voor dat mensen aan elkaar gekoppeld werden en dat zo een familiegevoel
ontstaat. In de beginjaren werd de Stichting gefinancierd door de gemeente.
De invoering van de WMO in 2015 heeft ervoor gezorgd dat de Stichting het
moeilijker kreeg. In het laatste jaar had de Stichting ongeveer vijf tot zeven
cliënten met een persoonsgebonden budget en een aantal cliënten zonder
financiële steun vanuit de overheid. De bestuurder geeft aan dat door de
coronapandemie de huiskamer een jaar niet open was voor cliënten. De
begeleiding van de cliënten werd bemoeilijkt omdat er weinig persoonlijk
contact mogelijk was. Daarnaast geeft de bestuurder aan dat door
persoonlijke omstandigheden in 2020 de focus afgeleid werd naar zijn eigen
geestelijk welzijn. Nadat een subsidieaanvraag aan het eind van het jaar niet
werd toegekend en voor één cliënt het bijhorende persoonsgebonden budget
wegviel, was er geen andere uitweg dan het faillissement aan te vragen.

26-08-2021 
 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

3.3 Bedrijfsmiddelen

2. Personeel

Personeelsleden 
3

Toelichting 

Er waren twee fulltime medewerkers, waaronder de bestuurder (de heer
Stuve) en één parttime medewerker in dienst.

26-08-2021 
 1

Personeelsleden 
3

26-08-2021 
 1

Datum Aantal Toelichting

30-7-2021 3

totaal 3

correspondentie met UWV, bestuurder en rechtbank. 26-08-2021 
 1

3. Activa

Beschrijving Verkoopopbr. Hypotheek Boedelbijdr.

n.v.t

totaal € 0,00 € 0,00



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

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

inventaris huiskamer

totaal € 0,00 € 0,00

In het huurpand aan de Koestraat 31 heeft de curator verouderd inventaris
aangetroffen. Het betreft tafels, stoelen en kasten met daarin onder andere
spelletjes, boeken en ordners, een klein keukentje met magnetron, waterkoker
en koffiemachine. In de kelder bevindt zich in oude werkbank en een klein
bureau. De inventaris van de werkplaatsen was conform opgave van de
bestuurder eigendom van de cliënten die daar hun werkplaats hadden. De
curator heeft dat in onderzoek.

26-08-2021 
 1

De curator heeft pogingen gedaan om de inventaris van het huurpand aan de
Koestraat 31 te verkopen. Er zijn meerdere partijen benaderd. Alle partijen
hebben geen interesse getoond, omdat de kosten de baten zouden
overstijgen. De curator heeft de inventaris derhalve in het huurpand
achtergelaten bij het einde van de huur. De verhuurder heeft zelf voor
ontruiming gezorgd.

25-11-2021 
 2

De eventuele opbrengst van de bodemzaken zal gereserveerd worden ten
behoeve van de fiscus op grond van artikel 57 lid 3 Faillissementswet en artikel
21 Invorderingswet.

26-08-2021 
 1

Correspondentie met bestuurder en verhuurder. Tevens heeft de curator de
huiskamer bezocht.

26-08-2021 
 1

Correspondentie met opkopers/handelaren, bestuurder en de verhuurder. 25-11-2021 
 2

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

n.v.t.

totaal € 0,00 € 0,00



3.9 Werkzaamheden andere activa

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

4. Debiteuren

Beschrijving Omvang Opbrengst Boedelbijdr.

n.v.t.

totaal € 0,00 € 0,00 € 0,00

5. Bank/Zekerheden

€ 0,00

Toelichting vordering van bank(en) 

De Stichting bankierde bij de Triodos Bank waar een kleine saldo is
aangetroffen. De curator heeft verzocht dit bedrag over te maken op de
boedelrekening. Door Triodos bank (of andere banken) zijn geen zekerheden
verstrekt.

26-08-2021 
 1

Volgens opgave van de bestuurder zijn er geen leasecontracten. 26-08-2021 
 1

Volgens opgave van de bestuurder zijn er geen financieringen aangegaan en
ook geen zekerheden verstrekt.

26-08-2021 
 1



5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Volgens opgave van de bestuurder zijn enkele muziekinstrumenten, die zich in
de huiskamer bevinden eigendom van cliënten. De curator heeft dit in
onderzoek.

26-08-2021 
 1

Intussen is duidelijk dat de muziekinstrumenten mogelijk eigendom waren van
een muzikant, die de kelder van het huurpand mocht gebruiken om muziekles
te geven aan kinderen (buiten de activiteiten van gefailleerde). Er is geen
bewijs van eigendom overgelegd. De muzikant heeft de eigendomsclaim
ingetrokken vanwege de geringe waarde van de instrumenten.

25-11-2021 
 2

n.v.t. 26-08-2021 
 1

n.v.t. 26-08-2021 
 1

Correspondentie bestuurder en bank. 26-08-2021 
 1

Correspondentie met de muzikant, bank en bestuurder. 25-11-2021 
 2



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

7.1 Boekhoudplicht

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

n.v.t. 26-08-2021 
 1

Doorstarten onderneming

n.v.t. 26-08-2021 
 1

7. Rechtmatigheid

De curator heeft de administratie opgevraagd bij de bestuurder en heeft een
aantal ordners ontvangen. Daarnaast is er toegang tot de online administratie.

26-08-2021 
 1

De online administratie blijkt niet overeen te komen met de fysiek ontvangen
stukken. Er is geconstateerd dat er een tweede online account is, die door de
boekhouder werd beheerd. De bestuurder is doende toegang te krijgen tot dit
account. Er ontbreken ook nog de bankafschriften.

Er zijn tijdens het intakegesprek met de bestuurder wel resultatenrekeningen
en balansen uit het tweede account ontvangen, die de bestuurder van de
boekhouder had ontvangen.

25-11-2021 
 2

De bankafschriften zijn ontvangen. Ook is toegang tot de online boekhouding
van de boekhouder intussen mogelijk. Echter, alle gegevens uit dit account zijn
gewist. De curator zal zich derhalve moeten concentreren op de beoordeling

25-02-2022 
 3



7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

van de fysieke administratie. Er zijn aanvullende stukken opgevraagd,
ontvangen en beoordeeld. Er zullen nog vragen aan de bestuurder worden
gesteld.

De bestuurder heeft de curator voorzien van aanvullende stukken, zoals
bonnen en facturen, die digitaal waren ontvangen en derhalve niet in de
fysieke administratie waren aangetroffen. De curator constateert dat aan de
boekhoudplicht is voldaan. Dit onderdeel wordt als afgerond beschouwd.

19-05-2022
 4

Uit controle van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel is gebleken
dat er geen jaarrekeningen zijn gedeponeerd. Gelet op de omvang van de
activiteiten van gefailleerde is deponeren niet noodzakelijk.

26-08-2021 
 1

Gelet op het bepaalde in artikel 2:360 lid 3 juncto art. 2:396 lid 1 onder b BW is
titel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek niet van toepassing op
gefailleerde. Daardoor is een controle opdracht van de accountant niet
noodzakelijk maar kan volstaan worden met een samenstellingsopdracht.

26-08-2021 
 1

n.v.t. 26-08-2021 
 1

Toelichting 

in onderzoek

26-08-2021 
 1

Nee

Toelichting 

De curator is niet gebleken dat sprake is van onbehoorlijk bestuur en heeft
geen informatie op grond waarvan verder onderzoek dient plaats te vinden.
De curator beschouwt dit onderdeel als afgesloten.

19-05-2022
 4



7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

In onderzoek 26-08-2021 
 1

Nee

Toelichting 

De curator is niet gebleken dat sprake is geweest van paulianeus handelen
en heeft geen informatie op grond waarvan verder onderzoek dient plaats te
vinden. De curator beschouwt dit onderdeel als afgesloten.

19-05-2022
 4

8. Crediteuren

Toelichting 

Tijdens de eerste verslagperiode zijn geen boedelvorderingen ingediend.

26-08-2021 
 1

€ 28.205,16

Toelichting 

Het UWV heeft een vordering ingediend met betrekking tot de loon- en
premievordering na datum faillissement.

19-05-2022
 4

Toelichting 

Tijdens de eerste verslagperiode zijn door de fiscus nog geen vorderingen
ingediend.

26-08-2021 
 1



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

Toelichting 

Tijdens de eerste verslagperiode zijn door het UWV geen vorderingen
ingediend.

26-08-2021 
 1

€ 17.164,40 19-05-2022
 4

Toelichting 

Verslag 3 - 25 februari 2022: Namens een werknemer is een vordering
ingediend wegens achterstallig loon. De hoogte van de vordering dient nog te
worden bepaald. Deze vordering wordt vooralsnog als PM-vordering
meegenomen.

25-02-2022 
 3

2 26-08-2021 
 1

7 25-11-2021 
 2

€ 927,14 26-08-2021 
 1

€ 8.416,50 25-11-2021 
 2

Inmiddels is duidelijk dat het boedelactief slechts toereikend is om de
algemene faillissementskosten gedeeltelijk te voldoen. Op preferente en
concurrente schuldvorderingen zal geen uitkering plaats kunnen vinden.

19-05-2022
 4

Aanschrijven van alle uit administratie van gefailleerde bekende crediteuren.
Verwerken van de ingediende vorderingen.

26-08-2021 
 1

Verwerken van de ingediende vorderingen. 25-11-2021 
 2



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. 26-08-2021 
 1

10. Overig

In de komende verslagperiode zal de curator onderzoeken of de inventaris te
verkopen is en onderzoek doen naar eigendommen van derden. Daarnaast zal
worden gestart met de rechtmatigheidsonderzoeken.

26-08-2021 
 1

In de komende verslagperiode zal de curator trachten de juiste online
administratie en de bankafschriften te ontvangen zodat begonnen kan worden
aan de rechtmatigheidsonderzoeken.

25-11-2021 
 2

In de komende verslagperiode zal de curator verder gaan met de beoordeling
van de fysieke administratie en de rechtmatigheidsonderzoeken.

25-02-2022 
 3

De curator zal de rechter commissaris verzoeken onderhavig faillissement
voor te dragen voor opheffing wegens gebrek aan baten, alsmede een
datum te bepalen voor de opheffingszitting.

19-05-2022
 4

Over de termijn voor de afw ikkeling kan de curator nog geen uitspraken doen. 26-08-2021 
 1

Onderhavig faillissement zal in de komende maanden worden afgewikkeld. Er
zal geen volgend verslag worden geagendeerd. Onderhavig verslag kan
worden beschouwd als eindverslag.

19-05-2022
 4



Bijlagen

Bijlagen
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