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

1

Datum:

12-05-2016

Insolventienummer:

F.16/16/170

Toezichtzaaknummer:

NL:TZ:0000004928:F001

Datum uitspraak:

15-03-2016

Curator:

mr. C. de Jong

R-C:

mr. van Vugt

Algemeen
Gegevens onderneming
Bij vonnis van 15 maart 2016 heeft de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht de
vereniging met volledige rechtsbevoegdheid Algemene Nederlandse Gehandicapten
Organisatie (KvK 32072748), statutair gevestigd te Amersfoort, feitelijk gevestigd te
(3527 GV) Utrecht aan de Churchilllaan 11 (Postbus 5048, 3502 JA Utrecht), in staat van
faillissement verklaard met benoeming van mr M.H.F. van Vugt tot rechter-commissaris
en aanstelling van mr C. de Jong tot curator.
Activiteiten onderneming
Verbeteren van de levensomstandigheden van mensen met een beperking.
Omzetgegevens
2015: (Nog) niet bekend
2014: € 1.808.435,2013: € 2.046.635,Personeel gemiddeld aantal
7.
Saldo einde verslagperiode
€ 90.322,32.
Verslagperiode
15 maart 2016 tot en met 11 mei 2016
Bestede uren in verslagperiode
164,10 uur
Bestede uren totaal
164,10 uur
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Toelichting
Dit openbaar verslag en het bijbehorende financieel verslag zijn geen prospectus of
jaarrekening. Hoewel de informatie in dit openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is
samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan.
Mogelijk is immers dat onder andere bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog
niet geopenbaard kan worden of ±achteraf ±bijgesteld dient te worden. Dit kan
ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor
crediteuren en/of andere belanghebbenden. Aan dit verslag kunnen derhalve geen
rechten worden ontleend.

1

Inventarisatie

1.1

Directie en organisatie
De vereniging Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie (hierna: de µAngo¶ is
opgericht bij akte van 31 december 1998. De Ango werkt aan het verbeteren van de
levensomstandigheden van mensen zoals die zijn ontstaan als gevolg van een
beperking of chronische ziekte. Zij doet dit door haar leden te informeren, te adviseren
HQLQGLYLGXHOHHQFROOHFWLHYH ILQDQFLsOH KXOSWHELHGHQWHQDDQ]LHQYDQUHJHOLQJHQHQ
voorzieningen die direct te maken hebben met een handicap of ziekte. De Ango is
opgedeeld in 13 districten, waaronder circa 51 afdelingen vallen. De vereniging telt circa
9.000 leden. Het bestuur van de Ango bestaat uit de heer P. Mug, mevrouw A.C.A.J.
Hoen-Tabak, de heer E.W. Kroon, de heer A.W. van Rijn, de heer P.P.M. van Geelen, de
heer F. Klaver, de heer T. Reinink, de heer S. van Asperen en de heer P. Majoor.

1.2

Winst en verlies
2015 : (Nog) niet bekend
2014 : € -210.753,- (verlies)
2013 : € -100.429,- (verlies)

1.3

Balanstotaal
2015 : € 1.011.002,2014 : € 1.007.632,2013 : € 1.079.974,-

1.4

Lopende procedures
Tot op heden zijn er geen procedures bekend waarbij curanda partij is.

1.5

Verzekeringen
'HYHU]HNHULQJVSRUWHIHXLOOHLVLQGH]HYHUVODJSHULRGHJHwQYHQWDULVHHUGHQLQPLGGHOV]LMQ
alle verzekeringen geroyeerd.
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Huur
Curanda huurt ten behoeve van haar algemene werkzaamheden een kantoor aan de
Churchilllaan 11 te Utrecht. Naast dit hoofdkantoor werden diverse kleinere kantoren
gehuurd ten behoeve van verschillende afdelingen. Na verkregen toestemming van de
rechter-commissaris is in deze verslagperiode de huurovereenkomst ten aanzien van
het hoofdkantoor op grond van art. 39 Faillissementswet opgezegd. De overige
huurovereenkomsten zullen in de komende verslagperiode worden opgezegd.

1.7

Oorzaak faillissement
Door het bestuur van curanda is medegedeeld dat het faillissement mede is veroorzaakt
doordat (een deel van) het voormalige bestuur zich schuldig heeft gemaakt aan
wanbeleid en fraude. De (belangrijkste) oorzaken van het faillissement zullen tijdens het
rechtmatigheidonderzoek aan een nader onderzoek worden onderworpen.

2

Personeel

2.1

Aantal ten tijde van faillissement
7.

2.2

Aantal in jaar voor faillissement
8.

2.3

Datum ontslagaanzegging
Op 18 maart 2016 is, na verkregen toestemming van de rechter-commissaris, aan de
werknemers van curanda het ontslag schriftelijk aangezegd.

2.4

Werkzaamheden
Deze werkzaamheden zijn afgerond.

3

Activa

3.1

Onroerende zaken: Beschrijving
Curanda bezit geen onroerende zaak.

3.2

Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

3.3

Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

3.4

Onroerende zaken: Boedelbijdrage

3.5

Onroerende zaken: Werkzaamheden
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Bedrijfsmiddelen: Beschrijving
In de diverse gehuurde kantoorruimtes zijn beperkte en in de meeste gevallen (sterk)
verouderde kantoorinventarissen aangetroffen. De bedrijfsmiddelen zijn niet verpand
maar lijken een zeer geringe of zelfs negatieve waarde te vertegenwoordigen. De
bedrijfsmiddelen zullen in de komende verslagperiode(n) worden verkocht. Indien
bepaalde bedrijfsmiddelen een negatieve waarde hebben, zal de boedel, na verkregen
toestemming van de rechter-commissaris, afstand van deze goederen doen.

3.7

Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst
(Nog) niet van toepassing.

3.8

Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage
Niet van toepassing.

3.9

Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus
Er is sprake van een bodemvoorrecht van de fiscus. De aangetroffen bodemzaken
zullen worden verkocht of er zal afstand van worden gedaan.

3.10

Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden
In de komende verslagperiode(n) zal getracht worden om de bedrijfsmiddelen te
verkopen. Indien bepaalde bedrijfsmiddelen onverkoopbaar blijken, dient afstand
gedaan te worden van deze activa.

3.11

Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving
Curanda beschikt niet over voorraden of onderhanden werk.

3.12

Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

3.13

Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

3.14

Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

3.15

Andere activa: Beschrijving
Curanda heeft voor circa € 200.000,- aan legaten en giften uit nalatenschappen
toegezegd gekregen.

3.16

Andere activa: Verkoopopbrengst
(Nog) niet van toepassing.

3.17

Andere activa: Werkzaamheden
'HWRHJH]HJGHOHJDWHQHQJLIWHQZRUGHQLQNDDUWJHEUDFKWHQJHwQFDVVHHUG
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4

Debiteuren

4.1

Omvang debiteuren

Datum:

12-05-2016

De debiteurenportefeuille lijkt nagenoeg geheel te bestaan uit vorderingen op leden uit
hoofde van verschuldigde contributiegelden. De maandelijkse contributie bedraagt €
4,50. Volgens de administratie van curanda staat per datum faillissement een bedrag ad
€ 54.648,- open. Hiervan staat een bedrag ad circa € 51.747,- al meer dan 60 dagen open.
In de volgende verslagperiode zal nader worden onderzocht of de thans openstaande
debiteurenvorderingen incasseerbaar zijn.
4.2

Opbrengst
(Nog) niet van toepassing.

4.3

Boedelbijdrage
Niet van toepassing.

4.4

Werkzaamheden
In de komende verslagperiode(n) dient beoordeeld te worden of de openstaande
debiteurenvorderingen incasseerbaar zijn, waarna tot incasso overgegaan dient te
worden.

5

Bank / Zekerheden

5.1

Vordering van bank(en)
De Ango bankiert bij Rabobank Amersfoort Eemland en bij ING Bank N.V. In totaal
worden door de Ango circa 65 bankrekeningen aangehouden. Op een groot aantal
rekeningen is een creditstand aangetroffen. De banken zijn verzocht de creditsaldi over
te boeken naar de faillissementsrekening. In deze verslagperiode is van Rabobank
Amersfoort Eemland een bedrag ad € 90.964,78 ontvangen. Naar verwachting zullen in
de komende verslagperiode ook de bij ING Bank aangetroffen creditsaldi (circa €
8.000,-) worden doorgestort.

5.2

Leasecontracten
Curanda had per datum faillissement een leaseovereenkomst lopen ten aanzien van een
FRSLHU'H]HRSHUDWLRQHOHOHDVHRYHUHHQNRPVWLVLQPLGGHOVEHsLQGLJGHQGHFRSLHULV
opgehaald door de leasemaatschappij.

5.3

Beschrijving zekerheden
Niet van toepassing.

5.4

Separatistenpositie
Niet van toepassing.
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Boedelbijdragen
Niet van toepassing.

5.6

Eigendomsvoorbehoud
Tot op heden heeft geen enkele crediteur zich op het standpunt gesteld dat zij goederen
onder eigendomsvoorbehoud heeft geleverd aan curanda.

5.7

Retentierechten
Vooralsnog heeft geen van de crediteuren een retentierecht geldend gemaakt.

5.8

Reclamerechten
Vooralsnog heeft geen van de crediteuren een recht van reclame geldend gemaakt.

5.9

Werkzaamheden
In de komende verslagperiode(n) dient er op worden toegezien dat de bij ING Bank
aangetroffen creditsaldi worden doorgestort naar de boedelrekening. Voorts dienen de
na datum faillissement op de diverse bij Rabobank Amersfoort Eemland aangehouden
bankrekeningen bijgeschreven bedragen te worden doorgestort naar de
boedelrekening.

6

Doorstart / voortzetten onderneming

6.1

Voortzetten: Exploitatie / zekerheden
Na faillissement is een deel van de advieswerkzaamheden van de Ango tijdelijk
voortgezet. Aan de circa 60 adviseurs is het verzoek gedaan tot eind april 2016 door te
gaan met hun advieswerkzaamheden teneinde de leden van de Ango te helpen bij onder
meer de IB-aangiftes voor het jaar 2015, die voor 1 mei 2016 moesten worden ingediend.
'HILQDQFLsOHKXOSYDQXLWKHW$QJR)RQGVZDVUHHGVHQLJHPDDQGHQYRRUGDWXP
IDLOOLVVHPHQWYDQZHJHGHILQDQFLsOHSUREOHPHQVWLOJHOHJG

6.2

9RRUW]HWWHQ)LQDQFLsOHYHUVODJOHJJLQJ
Teneinde de advieswerkzaamheden gedurende de periode na datum faillissement te
NXQQHQILQDQFLHUHQLVGHFRQWULEXWLHRYHUGHPDDQGPDDUWJHwQFDVVHHUG'H
opbrengst van deze incasso bedraagt circa € 17.000,- (storneringen niet meegenomen).
De kosten (voornamelijk reiskosten) voor het inschakelen van de diverse adviseurs
bedragen circa € 5.000,-.

6.3

Voortzetten: Werkzaamheden
,QGHNRPHQGHYHUVODJSHULRGHGLHQWGHILQDQFLsOHDIZLNNHOLQJYDQGH
voortzettingsperiode plaats te hebben. Verder resteren er geen werkzaamheden.
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Doorstart: Beschrijving
In deze verslagperiode is tevergeefs gezocht naar een organisatie die bereid is de
belangenbehartiging voort te zetten. Toen duidelijk werd dat een integrale µdoorstart¶
niet mogelijk was, zijn de besturen van alle afdelingen in staat gesteld op regionaal
niveau een doorstart te realiseren. Thans hebben een tweetal afdelingen en een district
(waaronder meerdere afdelingen vallen) aangegeven de belangenbehartiging op
regionaal niveau (gedeeltelijk) voort te willen zetten.

6.5

Doorstart: Verantwoording
De Ango heeft reeds voor datum faillissement gesprekken gevoerd met een andere
organisatie over een doorstart van (een deel van) de activiteiten van de Ango. Na datum
faillissement zijn deze gesprekken voortgezet maar dit heeft niet geresulteerd in een
doorstart. Voorts zijn diverse andere organisaties benaderd, alle zonder succes.

6.6

Doorstart: Opbrengst
Niet van toepassing. Gezien het non-profit karakter van de Ango is het niet mogelijk een
vergoeding te vragen voor een regionale doorstart.

6.7

Doorstart: Boedelbijdrage
Niet van toepassing.

6.8

Doorstart: Werkzaamheden
Behoudens het aanleveren van de nodige informatie aan de doorstartende afdelingen
en districten, resteren er geen werkzaamheden.

7

Rechtmatigheid

7.1

Boekhoudplicht
Tot op heden zijn de onderzoeken met betrekking tot de rechtmatigheid in zoverre
gestart dat de digitale administratie is veiliggesteld. Indien nodig zal in de volgende
verslagperiode, na verkregen toestemming van de rechter-commissaris, een quick scan
uitgevoerd worden waarmee meer duidelijkheid zal ontstaan over de wijze waarop aan
de boekhoudplicht inhoud is gegeven.

7.2

Depot jaarrekeningen
Over dit onderwerp kunnen nog geen mededelingen worden gedaan.

7.3

Goedk. Verkl. Accountant
Over dit onderwerp kunnen nog geen mededelingen worden gedaan.

7.4

Stortingsverpl. Aandelen
Niet van toepassing.

Pagina 7 van 9

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Nummer:
7.5

1

Datum:

12-05-2016

Onbehoorlijk bestuur
Over dit onderwerp kunnen nog geen mededelingen worden gedaan.

7.6

Paulianeus handelen
Over dit onderwerp kunnen nog geen mededelingen worden gedaan.

7.7

Werkzaamheden
De noodzakelijke onderzoeken zullen in de komende verslagperioden worden
voortgezet.

8

Crediteuren

8.1

Boedelvorderingen
€ 187,55 ClaimsAgent
€ 25,00 Niehoff

8.2

Pref. vord. van de fiscus
Nog niet ingediend.

8.3

Pref. vord. van het UWV
Nog niet ingediend.

8.4

Andere pref. crediteuren
€ 29.062,05.

8.5

Aantal concurrente crediteuren
60.

8.6

Bedrag concurrente crediteuren
€ 239.794,29.

8.7

Verwachte wijze van afwikkeling
Thans is nog niet bekend welke wijze van afwikkeling te verwachten is.

8.8

Werkzaamheden
,QGHYROJHQGHYHUVODJSHULRGH]XOOHQGHFUHGLWHXUHQQDGHUJHwQYHQWDULVHHUGZRUGHQ
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9

Procedures

9.1

Naam wederpartij(en)

Datum:

12-05-2016

Zie 1.4.
9.2

Aard procedures

9.3

Stand procedures

9.4

Werkzaamheden

10

Overig

10.1

Termijn afwikkeling faillissement
Op dit ogenblik is nog niet duidelijk wanneer het faillissement zal worden afgewikkeld.

10.2

Plan van aanpak
- de diverse huurovereenkomsten dienen te worden opgezegd;
- onderzocht dient te worden of de bedrijfsmiddelen te gelde kunnen worden gemaakt;
GHWRHJH]HJGHOHJDWHQQDODWHQVFKDSSHQGLHQHQJHwQFDVVHHUGWHZRUGHQ
- onderzocht dient te worden of de debiteurenportefeuille incasseerbaar is;
- de creditsaldi bij de ING Bank dienen te worden doorgestort;
- de rechtmatigheidonderzoeken dienen te worden voortgezet.

10.3

Indiening volgend verslag
Het volgende verslag zal worden ingediend over drie maanden of zoveel eerder als
noodzakelijk.

10.4

Werkzaamheden
Zie onder 10.2.
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