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FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 22 februari 2016 

 
Van dit verslag is de digitale versie ter publicatie aan rechtspraak.nl aangeboden. De inhoud 

daarvan is identiek aan de inhoud van dit fysieke verslag.  

 

De wijzigingen ten opzichte van het vorige verslag worden vetgedrukt weergegeven. 

 

Gegevens onderneming De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 

B.V. CULTUURGROEP MAAN, handelend onder de naam 

GRAND CAFÉ EN RESTAURANT “DE TOEGIFT” , statutair 

gevestigd en kantoorhoudende te (5751 KM) Deurne, aan 

het Martinetplein 1, ingeschreven in het Handelsregister 

van de KvK onder nummer 17226514, hierna verder te 

noemen: “Maan” en de stichting STICHTING CULTUUR 

CLUSTER DEURNE, statutair gevestigd en 

kantoorhoudende te (5751 KM) Deurne, aan het 

Martinetplein 1, ingeschreven in het Handelsregister van de 

KvK onder nummer 17220544, hierna verder te noemen 

“CCD”. 

 Gelet op onderlinge verwevenheid tussen de faillissementen 

vindt gecombineerde verslaglegging plaats. 

Faillissementsnummer C.01/14/619 F en C/01/14/618 F. 

Datum uitspraak 5 augustus 2014 

  

Curator mr. G. te Biesebeek 

Rechter-commissaris mr. C. Schollen-den Besten 

  

Activiteiten onderneming Volgens het Handelsregister zijn de activiteiten van Maan: 

“Het bevorderen van cultuur- en horeca- exploitaties en 

activiteiten”. De activiteiten van CCD zijn volgens het 

Handelsregister: “Dienstverlening voor uitvoerende kunst. 

Het bevorderen en exploitabel maken van cultuuruitingen, -

activiteiten en – evenementen in het algemeen en in 

Deurne in het bijzonder”. Dit stemt overeen met de 

feitelijke activiteiten. 

Omzetgegevens Maan: 

2011: € 420.620,00 (interne cijfers) 

2012: € 314.910,00 (interne cijfers) 

2013: € 195.647,00 (interne cijfers) 

2014: € 93.920,00 (t/m 31-3-2014; interne cijfers) 

 

CCD:  

2011: € 418.000,00 (interne cijfers) 

2012: € 365.446,00 (interne cijfers) 

2013: € 319.185,00 (interne cijfers) 

2014: € 97.069,00 (t/m 31-3-2014; interne cijfers) 

Personeel gemiddeld aantal Maan: 13 werknemers 

CCD: 3 werknemers 

  

Boedelrekening Maan: NL92 RABO 0188 6425 44 
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CCD: NL43 RABO 0188 6419 71 
Gerealiseerd actief Maan: 

€ 20.538,98 

 

CCD: 

€ 32.560,10 

Actief per verslagdatum Maan 

€ 4.508,72  

 

CCD: 

€ 8.771,01 

  

Verslagperiode Van 24 augustus 2015 tot en met 31 januari 2016 

Bestede uren in verslagperiode Maan: 3 uur en 20 minuten 

CCD:   4 uur en 20 minuten 

Bestede uren Totaal Maan: 96 uur en 15 minuten 

CCD: 132 uur en 5 minuten 

 

1 Inventarisatie   

 

1.1 Directie en organisatie Maan is bij notariële akte d.d. 20 mei 2008 opgericht. Per 

dezelfde datum is de onderneming ingeschreven in het 

Handelsregister van de Kamer van Koophandel. De 

Toelieman Holding B.V., waarvan de heer M.W.M. van de 

Kerkhof enig aandeelhouder en bestuurder is, is bestuurder 

van Maan. 

 

CCD is bij notariële akte d.d. 15 februari 2008 opgericht. 

Per 18 februari 2008 is de stichting ingeschreven in het 

Handelsregister van de Kamer van Koophandel. De heer 

M.W.M. van de Kerkhof (hierna verder te noemen: “Van de 

Kerkhof”) is bestuurder van CCD. 

1.2 Winst en verlies Maan: 

2011: € -103.993,00 (verlies; interne cijfers) 

2012: € -120.028,00 (verlies; interne cijfers) 

2013: € -7.876,00 (verlies; interne cijfers) 

2014: € 21.441,00 (winst; t/m 31-3-2014;  

                                   interne cijfers) 

 

CCD: 

2011: € -52.000,00 (verlies; interne cijfers) 

2012: € -14.635,00 (verlies; interne cijfers) 

2013: € 673,00 (winst; interne cijfers) 

2014: € -5.719,00 (verlies; t/m 31-3-2014;  

                                  interne cijfers) 

1.3  Balanstotaal Maan: 

2011: € 167.497,00 (interne cijfers) 

2012: € 114.476,00 (interne cijfers) 

2013: € 55.201,00 (interne cijfers) 
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2014: € 80.289,00 (per 31-3-2014; interne cijfers) 

 

CCD: 

2011: € 109.670,00 (interne cijfers) 

2012: € 155.936,00 (interne cijfers) 

2013: € 60.831,00 (interne cijfers) 

2014: € 30.952,00 (per 31-3-2014; interne cijfers) 

 

1.4 Lopende procedures Het CCD was per datum faillissement (als belanghebbende) 

betrokken in een mediationtraject. Welke mediation door de 

rechtbank werd “bevolen”in een geschil ter zake 

geluidsoverlast. CCD zal niet langer “partij” zijn in dit 

traject. 

1.5  Verzekeringen Er wordt momenteel geïnventariseerd welke verzekeringen 

zijn afgesloten door Maan en CCD. Zakelijke verzekeringen 

zijn geroyeerd op verzoek van de curator.  

1.6 Huur CCD huurde het complex te Deurne aan het Martinetplein 1. 

De gemeente Deurne is eigenaar en verhuurder van het 

pand. De huurovereenkomst is ingegaan op 1 januari 2009 

en de huurprijs bedraagt (exclusief indexering) € 40.000,- 

exclusief btw per jaar. De huur voor het jaar 2014 is reeds 

vooruitbetaald in die zin dat de huurpenningen van dit jaar 

verrekend zijn met de voor het gehele jaar door de 

gemeente betaalde subsidie. De curator heeft de 

huurovereenkomst op 7 augustus 2014 opgezegd. 

Inmiddels heeft in overleg met de gemeente Deurne een 

beëindiging van de huurovereenkomst plaatsgevonden en 

heeft de gemeente het beheer van het pand van de boedel 

overgenomen.  

1.7  Oorzaak faillissement Ter zake verklaarde Van de Kerkhof als volgt: 

 

De exploitatie van Maan en CCD (hierna gezamenlijk: “het 

Cultuurcentrum”) is vanaf het begin – met een piek in 2012 

– negatief geweest. Volgens Van de Kerkhof was er vanaf 

de start een structureel tekort van € 50.000,- per jaar. De 

oorzaak hiervan is volgens Van de Kerkhof onder andere 

gelegen in het feit dat de begroting in het 

aanbestedingsdocument van de gemeente Deurne niet reëel 

is voor de exploitatie van het Cultuurcentrum. De 

energiekosten waren bijvoorbeeld fors hoger dan begroot 

en andere gebruikers van het pand droegen niet bij aan 

deze kosten. Daarnaast kampte het Cultuurcentrum met 

hoge personeels- en accountantskosten. Het grote verlies in 

2012 werd onder andere veroorzaakt door een daling in de 

kaartverkoop, het stopzetten van het restaurant in verband 

met de hoge personeelskosten en het stilvallen van de 

bioscoop. In 2013 is het verlies drastisch teruggebracht met 

in het eerste kwartaal van 2014 voor Maan een klein 

positief resultaat. Deze ombuiging is met name het gevolg 
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van kritisch snijden in de kosten.  

 

Hoewel in 2014 geconsolideerd een klein positief resultaat 

is geboekt, was er volgens Van de Kerkhof geen goede 

basis om door te gaan met de exploitatie van het 

Cultuurcentrum. Dit werd naar de mening van de heer Van 

de Kerkhof voornamelijk veroorzaakt door een moeizame 

“Publiek Private Samenwerking” met de gemeente Deurne. 

Sinds de start van het Cultuurcentrum zijn de gemeente 

Deurne en het Cultuurcentrum in conflict over de 

geluidsnormen, aldus Van de Kerkhof. Daarnaast geeft Van 

de Kerkhof aan dat hij veelvuldig heeft getracht met de 

gemeente Deurne in dialoog te gaan over de rentabiliteit 

van het Cultuurcentrum. Op beide punten zijn partijen niet 

tot overeenstemming gekomen, aldus Van de Kerkhof, 

hetgeen voor Van de Kerkhof reden was om het 

faillissement van Maan en CCD aan te vragen.  

 Werkzaamheden Onderzoek Handelsregister en Kadaster. Quick-scan 

administratie. Gesprekken met Van de Kerkhof. 

 

2 Personeel    

 

2.1 Aantal ten tijde van 

faillissementsdatum 
Maan: 13 werknemers 

CCD: 3 werknemers 

2.2  Aantal in jaar voor 

faillissement 
Idem. 

2.3 Datum ontslagaanzegging 7 augustus 2014 

 Werkzaamheden Quick-scan administratie. Gesprek gefailleerde. Onderzoek 

Handelsregister. Bijwonen bijeenkomsten UWV. 

 

3 Activa    

 

Onroerende zaken 

3.1 Beschrijving Uit het verrichte onderzoek is niet gebleken dat CCD en/of 

Maan onroerende zaken in eigendom hebben. 

3.2  Verkoopopbrengst Niet van toepassing 

3.3 Hoogte hypotheek Niet van toepassing 

3.4 Boedelbijdrage Niet van toepassing 

 Werkzaamheden Quick-scan administratie. Onderzoek kadaster. 

 

Bedrijfsmiddelen 

3.5 Beschrijving De in het pand aangetroffen roerende zaken betreffen 

bodemzaken. Zowel de boedel als de gemeente hebben de 

roerende zaken laten taxeren,  

3.6 Verkoopopbrengst De opbrengst van de roerende zaken is € 20.000,- (BTW 

verlegd/vrij van BTW); te verdelen: 

Maan: € 15.000,- 

CCD: € 5.000,- 

De verdeling is gemaakt aan de hand van de boekwaarde 



 

 

 

pagina 5/9 
Gegevens gefailleerden: B.V. Cultuurgroep Maan en Stichting Cultuur Cluster Deurne 
Faillissementsnummers:  C.01/14/619 F en C.01/14/618 F 

van de inventaris, zijnde € 7.736,- voor Maan en € 2.436,- 

voor CCD, respectievelijk 75% en 25%. 

3.7 Boedelbijdrage Niet van toepassing 

3.8 Bodemvoorrecht fiscus De Belastingdienst geniet een bodemvoorrecht, waardoor 

de afwikkeling van de verkoopopbrengst via de boedel 

loopt.. 

  Werkzaamheden Quick-scan administratie. Bespreking met gemeente 

Deurne. Bezoek aan pand. Bijwonen taxaties en oplevering 

van het pand aan de gemeente Deurne. Tevens afstemming 

koopsom met de pandhouder. 

 

Voorraden / onderhanden werk 

3.9 Beschrijving Er is geen noemenswaardige voorraad aangetroffen. 

3.10 Verkoopopbrengst Niet van toepassing 

3.11 Boedelbijdrage Niet van toepassing 

 Werkzaamheden Quick-scan administratie. Bezoek pand. 

 

Andere activa 

3.12 Beschrijving CCD is houder van de domeinnaam www.ccdeurne.nl. 

Daarnaast is er informatie aanwezig die voor een 

(eventuele) toekomstige exploitatie van belang kan zijn.  

 

De huurpenningen van 2014 zijn reeds vooruitbetaald in die 

zin dat de huurpenningen van dit jaar verrekend zijn met de 

voor het gehele jaar door de gemeente betaalde subsidie. 

3.13 Verkoopopbrengst De gemeente heeft de “goodwill” (domeinnaam en 

informatie) overgenomen voor een bedrag van € 5.000,- 

(BTW verlegd/vrij van BTW). Dit bedrag is als volgt 

verdeeld: 

Maan: € 2.500,- 

CCD: € 2.500,- 

 

Daarnaast heeft de gemeente een vergoeding ad € 7.000,- 

(BTW verlegd/vrij van BTW) betaald voor het eerder 

huurvrij krijgen van het onroerend goed, mede in het licht 

van de vooruitbetaalde huurpenningen. Dit bedrag is als 

volgt verdeeld: 

Maan: € 1.400,- 

CCD: € 5.600,- 

Deze verdeling is gemaakt aan de hand van het aandeel in 

de huurkosten per jaar, respectievelijk € 8.300,- voor Maan 

en € 33.456,- voor CCD (20% en 80%). 

 

Een werknemer van CCD was nog in het bezit van een 

zakelijke mobiele telefoon. Deze telefoon is door de 

werknemer overgenomen voor een prijs van € 100,-. 

 werkzaamheden Quick-scan administratie. Bezoek pand. Bijwonen taxaties. 

Bespreking met de gemeente Deurne en Van de Kerkhof.  

 

http://www.ccdeurne.nl/
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4 Debiteuren    

 

4.1 Omvang debiteuren Volgens de aangiftedocumenten zou CCD een 

debiteurentotaal hebben van € 31.063,87. De boedel heeft 

dit in onderzoek en zal de nodige incassoactiviteiten 

ondernemen. Deze debiteuren zijn niet verpand. Inmiddels 

is er voor € 11.126,98 (CCD) aan debiteuren geïnd. Het 

restant van de debiteuren is niet inbaar, omdat de debiteur 

geen verhaalsmogelijkheden biedt, omdat deze vorderingen 

reeds waren voldaan, niet juist blijken te zijn of anderszins 

worden betwist. 

4.2 Opbrengst tot heden Niet van toepassing 

4.3 Boedelbijdrage Niet van toepassing 

 Werkzaamheden Quick-scan administratie. Debiteurenincasso. 

 

5 Bank / zekerheden    

 

5.1 Vorderingen van de 

bank(en) 
De Rabobank heeft financieringen verstrekt aan Maan en in 

dat kader een vordering ten bedrage van € 242.748,32 + 

rente p.m. ingediend. Deze vordering ziet op verstrekte 

leningen en krediet in rekening-courant. 

5.2 Leasecontracten Vooralsnog zijn geen leasecontracten aangetroffen. 
5.3 Beschrijving zekerheden De Rabobank heeft een pandrecht op voorraad, vorderingen 

op derden, debiteuren en bodemzaken. Dit betreft Maan en 

niet CCD. 
5.4 Separistenpositie Nu de roerende zaken in het pand bodemzaken betreffen en 

de vordering van de fiscus substantieel is, zal de 

afwikkeling via de boedel lopen en heeft de Rabobank zich 

akkoord verklaard met een afwikkeling van de roerende 

zaken conform taxatiewaarde vermeerderd met 10%. 
5.5 Boedelbijdragen Niet van toepassing 

5.6 Eigendomsvoorbehoud Verschillende partijen hebben een beroep gedaan op een 

bruikleenovereenkomst ter zake geleverde goederen. De 

betreffende overeenkomsten zullen beoordeeld worden en 

in overleg met de gemeente Deurne zal dit verder 

afgewikkeld worden. De betreffende overeenkomsten zijn 

beoordeeld, waarna de goederen ten aanzien waarvan het 

eigendomsrecht erkend is in overleg met de gemeente 

Deurne zijn opgehaald. 

 

Daarnaast heeft een groot aantal partijen aangegeven 

goederen opgeslagen te hebben in het Cultuurcentrum. Met 

deze partijen zal in overleg met de gemeente Deurne een 

afspraak gemaakt worden over het ophalen dan wel op de 

locatie blijven van de betreffende goederen. De goederen 

waarvan het eigendomsrecht erkend is, zijn in overleg met 

de gemeente Deurne opgehaald. 

 

Nadere claims zijn in overleg met de gemeente Deurne 

afgewikkeld. 
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5.7 Reclamerechten Niet van toepassing 

5.8 Retentierechten Niet van toepassing 

 Werkzaamheden Quick-scan administratie. Gesprek met Van de Kerkhof. 

Bespreking met Rabobank. Correspondentie met derde 

eigenaren en instanties. Beoordeling en inventarisatie 

eigendommen van derden. Overleg en correspondentie met 

de gemeente Deurne en eigenaren. 

 

6 Doorstart / Voortzetten   

 

Voortzetten 

6.1 Exploitatie / zekerheden Niet van toepassing 

6.2 Financiële verslaglegging – 

 Werkzaamheden – 

 

Doorstart 

6.3 Beschrijving Onderzocht is of een doorstart mogelijk was. Daartoe is ook 

een biedingstraject doorlopen en zijn geïnteresseerde 

partijen uitgenodigd een bieding te doen. Tijdens dit traject 

heeft de gemeente Deurne kenbaar gemaakt dat zij in dit 

stadium als pandeigenaar geen medewerking kan verlenen 

aan een doorstart. De gemeente Deurne heeft aangegeven 

dat er in overleg met de gemeenteraad eerst bepaald moet 

worden welke invulling/bestemming het betreffende pand 

dient te krijgen.  

 

Een eventuele doorstart was daarmee van de baan. De 

curator is om die reden in gesprek gegaan met de 

gemeente Deurne en heeft in goede samenspraak een 

pragmatische oplossing kunnen bereiken. Er is een 

overeenkomst met de gemeente Deurne gesloten op grond 

waarvan de gemeente Deurne het beheer van het pand 

heeft teruggenomen en de activa inclusief goodwill heeft 

overgenomen. De overeengekomen totaalprijs is € 32.000,- 

(BTW verlegd/vrij van BTW). Voor meer informatie en een 

uitsplitsing van de koopsom/vergoeding door de curator, 

wordt verwezen naar onderdeel “3. Activa”. 

 

Overeengekomen is dat de gemeente het beheer van het 

pand teruggenomen heeft per 21 augustus 2014. 

Afwikkeling van goederen van derden en van geplande 

activiteiten verloopt via de gemeente.  

6.4 Verantwoording – 

6.5 Opbrengst – 

6.6 Boedelbijdrage – 

 Werkzaamheden Correspondentie en overleg met doorstartkandidaten. 

Overleg met verhuurder/gemeente Deurne.  Bezoek aan 

pand.  
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7 Rechtmatigheid    

 

7.1 Boekhoudplicht De heer Van de Kerkhof heeft administratie overgelegd. Er 

zal, zoals te doen gebruikelijk, nader worden onderzocht of 

er is voldaan aan de administratieplicht.  

7.2 Depot jaarrekeningen Maan:  

2013: niet gedeponeerd; 

2012: niet gedeponeerd; 

2011: niet gedeponeerd; 

2010: 8 juli 2011; 

2009: 14 juli 2010; 

2008: 26 november 2009. 

 

Ten aanzien van de jaren 2011 en 2012 is niet voldaan aan 

de publicatieplicht (artikel 2:394 BW). 

 

CCD: 

Geen deponeringen. Gelet op het omzetniveau bestond er 

geen verplichting tot depot van jaarrekeningen.  

7.3 Goedk. Verkl. Accountant Niet van toepassing 

7.4 Stortingsverplichting 

aandelen 
Ten aanzien van Maan heeft te gelden dat ingeval aan de 

stortingsverplichting niet is voldaan, die vordering tot 

volstorting van de aandelen is verjaard (HR 17 oktober 

2003, NJ 2004/282). 

7.5 Onbehoorlijk bestuur Hoewel in formeel opzicht sprake is van onbehoorlijk 

bestuur, aangezien de jaarrekeningen over 2011 en 2012 

niet tijdig zijn gedeponeerd, is in materieel opzicht nog niet 

van enig onbehoorlijk bestuur gebleken. 

7.6 Paulianeus handelen Vormt zoals te doen gebruikelijk voorwerp van onderzoek 

 Werkzaamheden Onderzoek Handelsregister. Quick-scan administratie. 

Inmiddels is de administratie aan een nader onderzoek 

onderworpen en naar aanleiding daarvan zullen aan de 

bestuurder vragen worden gesteld. De curator heeft de 

bestuurder uitgenodigd voor een gesprek. 

 

8  Crediteuren    

 

8.1 Boedelvorderingen Salaris curator: p.m. 

UWV: € 8.933,49 (Maan) 

UWV : € 6.593,75 (CCD) 
8.2 Pref. Vord. van de fiscus Maan: € 98.243,- 

CCD: € 42.660,00 

8.3 Pref. Vord. van het UWV Maan: € 13.196,15 

CCD: € 3.023,81 

8.4 Andere pref. Crediteuren Tot op heden zijn er geen andere preferente vorderingen 

ingediend. 

8.5 Aantal concurrente 

crediteuren 
Tot op heden ter verificatie aangemeld: 

 

Maan: 15 
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CCD: 45 

8.6 Bedrag concurrente 

crediteuren 
Tot op heden ter verificatie aangemeld: 

 

Maan: € 332,971,21 (inclusief vordering Rabobank) 

CCD: € 214.057,87 

8.7 Verwachte wijze van 

afwikkeling 
In beide faillissementen lijkt geen uitkering aan de 

concurrente crediteuren mogelijk te zijn. 

 Werkzaamheden Quick-scan administratie. Correspondentie crediteuren. 

Bespreking met Van de Kerkhof. 

 

9 Procedures  

   

9.1 Naam wederpartij(en) Niet van toepassing 

9.2  Aard procedure - 

9.3 Stand procedure - 

 werkzaamheden  
 

10 Overig  

   

10.1 Termijn afwikkeling 

faillissement 
Zo mogelijk zullen de faillissementen bij het volgende 

verslag voor opheffing worden voorgedragen. 

10.2  Plan van aanpak De curator zal de gebruikelijke beheers- en 

vereffeningshandelingen verrichten. De komende verslag 

periode zal de nadruk liggen op: 

- onderzoek rechtmatigheidsaspecten; 

- bespreking bestuurder; 

10.3 Indiening volgend verslag Ultimo augustus 2016 

 werkzaamheden Correspondentie rechter-commissaris. Verslaglegging. 

 

Helmond, 22 februari 2016 

 

 

mr. G. te Biesebeek, 

curator 

 

Disclaimer: 

Het openbaar verslag is 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 o.a. 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. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. 


