
 

 

 

Faillissementsnummer: 

FAILLISSEMENTSVERSLAG  

Datum faillissement: 9 augustus 2022  

Verslagnummer: 1  

Datum verslag: 1 september 2022  

Curator: mr. B.A.P. Sijben   

R-C: mr. C.A.M. de Bruijn  

 

Naam onderneming De stichting Stichting Samenzorg 

Gegevens onderneming De stichting Stichting Samenzorg, hierna te noemen de 

‘Stichting’ of ‘gefailleerde’, statutair gevestigd en 

kantoorhoudende te (5702 TX) HELMOND aan de 

Breitnerlaan 5, Unit 2, ingeschreven bij de Kamer van 

Koophandel onder nummer 56511191. 

Activiteiten onderneming In de Kamer van Koophandel staat vermeld: 

“Samenwerkingsorganen op het gebied van 

gezondheidszorg en overige 

gezondheidszorgondersteunende diensten; Individuele 

begeleiding cliënten.” Stichting Samenzorg hield zich bezig 

met bieden van langdurige hulp aan cliënten, hetgeen 

voorheen via een persoonsgebonden budget ging.  

Financiële gegevens Jaar Omzet Winst en 

verlies 

Balanstotaal 

2020 € 35.739 € -3.004 

(verlies)  

€ 22.521 

2019 € 45.944 € - 6.080 

(verlies)  

€ 27.904 

 

Toelichting financiële gegevens De financiële gegevens zijn ontleend aan de jaarrekening 

2022.  

Personeel gemiddeld aantal 1 personeelslid.  

Boedelsaldo € 3.762,63 

  

Verslagperiode 9 augustus 2022 tot en met 31 augustus 2022. 

Bestede uren in verslagperiode 8 uur en 35 minuten. 

Toelichting bestede uren  De eerste periode heeft met name in het teken gestaan van 

inventarisatie, waaronder overleg met het bestuur van 

gefailleerde. Verder wordt verwezen naar de onderliggende 

urenspecificaties.  

 

1 Inventarisatie   

 

 Directie en organisatie Bij het uitspreken van het faillissement bestond het bestuur 

uit 3 personen: mevrouw Te Dorsthorst, mevrouw Vogel-

Meijer en de heer Officier.  

 Lopende procedures Niet van toepassing.   

 Verzekeringen De Stichting heeft de gebruikelijke verzekeringen 

afgesloten. De verzekeringen zijn tezamen met Stichting 

Ouders en Jeugdzorg afgesloten. De verzekeringen zijn 

geïnventariseerd en – behoudens de inboedelverzekering – 



 

 

 

Faillissementsnummer: 

beëindigd. De inboedelverzekering zal de komende 

verslagperiode worden beëindigd.  

 Huur Niet van toepassing. De locatie waar de Stichting gevestigd 

is, wordt gehuurd door Stichting Ouders en Jeugdzorg.  

 Oorzaak faillissement De Stichting is op 14 november 2012 opgericht. De 

Stichting is gelieerd aan Stichting Ouders en Jeugdzorg, 

welke stichting op 2 augustus 2022 in staat van 

faillissement is verklaard.  

De Stichting werd opgericht, zo verklaarde het bestuur, om 

het mogelijk te maken zorg te verlenen via het zogenaamde 

Persoonsgebonden budget (PGB); daarvoor was een 

separate stichting nodig.  

De voorbije periode had de Stichting nog 1 personeelslid die 

een 10-tal cliënten langdurig deed begeleiden.  

De Stichting was organisatorisch afhankelijk van Stichting 

Ouders en Jeugdzorg. Na het faillissement van Stichting 

Ouders en Jeugdzorg heeft het bestuur zich genoodzaakt 

gezien om het eigen faillissement aan te vragen.  

 

2 Personeel    

 

2.1 Aantal ten tijde van 

faillissementsdatum 
1 werknemer.  

2.2  Aantal in jaar voor 

faillissement 
1 werknemer.  

2.3 Datum ontslagaanzegging Met machtiging van de Rechter-Commissaris is op 9 

augustus 2022 de arbeidsovereenkomsten opgezegd.  
 Werkzaamheden De arbeidsovereenkomst is opgezegd. Ter zake heeft 

overleg plaatsgevonden met het UWV, teneinde een intake 

te faciliteren. Met het betrokken personeelslid heeft 

afstemming plaatsgevonden omtrent de praktische 

afhandeling.  

 

3 Activa    

 

Onroerende zaken 
 

Beschrijving Niet van toepassing.  

 Toelichting onroerende 

zaken 
Niet van toepassing.  

 Werkzaamheden Onderzoek Kadaster.  

 

Bedrijfsmiddelen 

 Beschrijving Niet van toepassing.  
 Toelichting 

bedrijfsmiddelen 
Feitelijk werd gebruik gemaakt van de bedrijfsmiddelen van 

Stichting Ouders en Jeugdzorg.  
 Bodemvoorrecht fiscus Niet van toepassing.   
 Werkzaamheden Onderzoek administratie.   

 

Voorraden / onderhanden werk 

 Beschrijving Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage 
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Onderhande

n werk 

€ 0,00  

 

 Toelichting voorraad Er dienden nog een 2-tal declaraties te worden ingediend bij 

de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Het betreft in totaal € 

460,81 Deze zijn opgemaakt en ingediend.  

 Werkzaamheden Overleg personeelslid en indienen declaraties.  

 

Andere activa 

3.12 Beschrijving Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage 

Banksaldo € 3.762,63  
 

3.13 Toelichting andere activa Bij Triodos werden rekeningen aangehouden met een 

positief saldo; dit saldo is desgevraagd overgemaakt op de 

faillissementsrekening.  

 Werkzaamheden Onderzoek administratie.  

 

4 Debiteuren    

 

 Beschrijving Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage 

SVB € 0,00   
 

 Toelichting debiteuren De Stichting heeft nog voor € 1.114,58 aan uitstaande 

declaraties bij de SVB. De SVB is verzocht deze uit te 

betalen.   
 Werkzaamheden Onderzoek administratie en benaderen SVB.   

 

5 Bank / zekerheden    

 

 Vorderingen van de 

bank(en) 
Er is geen sprake van een bancaire financiering. Bij Triodos 

werden rekeningen aangehouden met een positief saldo.  

 Leasecontracten Niet van toepassing.   

 Beschrijving zekerheden Niet van toepassing.   

 Separatistenpositie Niet van toepassing.   

 Eigendomsvoorbehoud Niet van toepassing.   

 Retentierechten Niet van toepassing.   

 Reclamerechten Niet van toepassing.   

 Boedelbijdragen Niet van toepassing.   

 Werkzaamheden De in Nederland bekende banken zijn aangeschreven. Het 

positief saldo bij Triodos is desgevraagd overgemaakt. De 

dag na de faillietverklaring is nog een bedrag afgeschreven, 

welk bedrag Triodos nog niet heeft overgemaakt. Triodos is 

ter zake aangeschreven.  

 

6 Doorstart / Voortzetten   

 

Voortzetten 

 Exploitatie / zekerheden Niet van toepassing.   

 Financiële verslaglegging Niet van toepassing.   

 Werkzaamheden Bij het uitspreken van het faillissement werden er nog een 

10-tal cliënten begeleid. Reeds voor het uitspreken van het 

faillissement is een traject in gang gezet dat de betreffende 
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cliënten vanuit een andere instantie/persoon begeleiding 

zouden krijgen. Zulks is afgerond.  

 

Doorstart 

 Beschrijving Niet van toepassing.   

 Verantwoording Niet van toepassing.   

 Opbrengst Niet van toepassing.   

 Boedelbijdrage Niet van toepassing.   

 Werkzaamheden Niet van toepassing.   

 

7 Rechtmatigheid    

 

 Boekhoudplicht Zoals te doen gebruikelijk wordt hier onderzoek naar 

gedaan.  

 Depot jaarrekeningen Niet van toepassing.   

 

 Goedk. verkl. accountant Niet van toepassing.   

 Stortingsverplichting 

aandelen 
Niet van toepassing.   

 Onbehoorlijk bestuur Zoals te doen gebruikelijk wordt hier onderzoek naar 

gedaan.  

 Paulianeus handelen Zoals te doen gebruikelijk wordt hier onderzoek naar 

gedaan.  

 Werkzaamheden De (digitale) administratie is veiliggesteld. De administratie 

is aan een onderzoek onderworpen. Het onderzoek wordt 

voortgezet.  

 

8  Crediteuren    

 

 Boedelvorderingen Salaris curator & kosten: p.m.  
 Pref. vord. van de fiscus Nog niet van toepassing.   

 Pref. vord. van het UWV Nog niet van toepassing.   

 Andere pref. crediteuren Niet van toepassing.  

 Aantal concurrente 

crediteuren 
1 crediteur.   

 Bedrag concurrente 

crediteuren 
€ 425,18 

 Verwachte wijze van 

afwikkeling 
Op dit moment is dat nog niet bekend. 

 Werkzaamheden De crediteuren zijn na het faillissement middels een mailing 

over het faillissement geïnformeerd.   

 

9 Procedures  

   

 Naam wederpartij(en) Niet van toepassing.  

 Aard procedure Niet van toepassing.  

 Stand procedure Niet van toepassing.  

 Werkzaamheden Niet van toepassing.  

 

10 Overig  
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 Termijn afwikkeling 

faillissement 
Nog niet bekend.  

 Plan van aanpak De komende verslagperiode staat in het teken van het 

onderzoek naar de rechtmatigheidsaspecten en de 

gebruikelijke werkzaamheden.    

 Indiening volgend verslag Ultimo maart 2023.  

 Werkzaamheden Verslaglegging en correspondentie Rechter-Commissaris.  

 

 

 

Helmond, 1 september 2022   

 

 

 

mr. B.A.P. Sijben, 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. 


