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Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Betreft

Algemene gegevens

Stichting Respo International 16-07-2019 
 1

Stichting Respo International is ingeschreven in het Handelsregister van de 
Kamer van Koophandel onder nummer 05078332 en gevestigd en 
kantoorhoudende aan de Campus 2 -6, te 8017 CA Zwolle.

16-07-2019 
 1

Organiseren van sportevenementen. Het bevorderen van de sportbeoefening 
door mensen met een handicap of chronische aandoening - internationaal - en 
niet in de laatste plaats in ontw ikkelingslanden.

(Bron: Kamer van Koophandel)

16-07-2019 
 1

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2016 € 193.980,00 € 22.571,00 € 103.096,00

2017 € 56.447,00 € -17.001,00 € 81.671,00

2018 € -27.994,00 € -64.390,00 € 60.805,00

Verslagnummer 4
Datum verslag 06-05-2020
Insolventienummer F.08/19/169
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000106680:F001
Datum uitspraak 18-06-2019

R-C mr. R. van Eerde
Curator mr G.H.H. Kerkhof

file:///main.aspx?etn=spi_zaak&pagetype=entityrecord&id=3009d3d7-d491-e911-80dd-0050568031ed
file:///main.aspx?etn=contact&pagetype=entityrecord&id=df5db819-4494-e611-80d4-005056ac167e


Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

Bestede uren

Toelichting bestede uren

0

Toelichting 
De stichting had geen werknemers in dienst.

16-07-2019 
 1

€ 45.027,23 16-07-2019 
 1

€ 31.447,91 14-01-2020 
 3

€ 38.447,91 06-05-2020
 4

van 
18-6-2019

t/m 
16-7-2019

16-07-2019 
 1

van 
15-10-2019

t/m 
14-1-2020

14-01-2020 
 3

van 
15-1-2020

t/m 
6-5-2020

06-05-2020
 4

Verslagperiode Bestede uren

1 19 uur 5 min

2 25 uur 20 min

3 9 uur 30 min

4 8 uur 15 min

totaal 62 uur 10 min



1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

1. Inventarisatie

Het bestuur van de stichting bestaat uit de heer E. de Winter (voorzitter), de 
heer  F.A. Tuininga (penningmeester), de heer C. Niks (namens Windesheim) 
en de heer R.A.D. Jeursen. 
De directeur van de Stichting werd op bindende voordracht van het College 
van Bestuur van de vereniging VU-Windesheim aangesteld en werd 
gedetacheerd bij de Stichting. Van de laatste directeur is in 2017 afscheid 
genomen. 
In het kader van de doelstelling van de Stichting was er een nauwe 
samenwerking met onderw ijsinstellingen (o.a. W indesheim, studierichting sport 
CALO), door stages en opdrachten te faciliteren.
De Stichting bestond bijna 25 jaar.

16-07-2019 
 1

Er zijn geen lopende procedures. 16-07-2019 
 1

Het bestuur geeft aan dat er nog een (uitloop)verzekering loopt voor 
bestuurdersaansprakelijkheid. De onderliggende stukken zijn opgevraagd.

16-07-2019 
 1

De stukken van de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering zijn ontvangen. 
De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is opgezegd. Het bestuur heeft 
zelf de uitloop verzekerd.

14-01-2020 
 3

De stichting heeft geen huurovereenkomsten gesloten. 16-07-2019 
 1

Het bestuur bericht dat het faillissement met name berust op het feit dat de 
Europese Unie een verstrekte subsidie van € 120.000,- terugvordert als gevolg 
van het feit dat er onvoldoende voldaan is aan de 
verantwoordingsvoorwaarden. Het verschuldigde bedrag kon door een 
bezwaarprocedure nog teruggebracht worden naar afgerond € 72.000,-. De 
stichting beschikte niet over een dergelijke liquiditeit. De aan de Stichting 
verstrekte en eventueel nog te ontvangen subsidies en donaties zijn namelijk 
niet bedoeld om een dergelijk 'gat' te vullen. Het bestuur van de Stichting zag, 
gezien deze omstandigheden, geen mogelijkheden meer om nog projecten te 
organiseren in ontw ikkelingslanden.

16-07-2019 
 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

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

2. Personeel

Personeelsleden 
0

Toelichting 
n.v.t.

16-07-2019 
 1

3. Activa

Beschrijving Verkoopopbr. Hypotheek Boedelbijdr.

n.v.t.

totaal € 0,00 € 0,00

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

n.v.t.

totaal € 0,00 € 0,00

n.v.t. 16-07-2019 
 1



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

n.v.t.

totaal € 0,00 € 0,00

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

banksaldo € 45.027,23

totaal € 45.027,23 € 0,00

correspondentie met de bank 16-07-2019 
 1

4. Debiteuren

Beschrijving Omvang Opbrengst Boedelbijdr.

debiteuren € 15.500,00 € 8.000,00

subsidie W indesheim € 15.000,00

totaal € 30.500,00 € 8.000,00 € 0,00



Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Er zijn stukken ontvangen van de debiteuren en de subsidie. Er zal een 
aanvang worden genomen met de debiteurenincasso.

16-07-2019 
 1

Er zijn in totaal 2 debiteuren aangeschreven. Met 1 debiteur is een 
betalingsregeling afgesproken, waarvan de eerste betaling is ontvangen. De 
2e debiteur is een onderdeel (vakrichting) van Windesheim. Er is uitgebreid 
correspondentie geweest met W indesheim. De vordering en ook de toezegging 
voor de subsidie worden erkend. W indesheim heeft echter een beroep gedaan 
op verrekening met een ingediende vordering. In verband met het onderzoek 
met betrekking tot de ingediende vordering heeft de curator nog geen 
beslissing genomen over een verrekening.

14-01-2020 
 3

De eerste debiteur is de betalingsregeling nagekomen, het gehele bedrag 
van € 8.000,-- is betaald.
De andere debiteur kan zijn vordering verrekenen. Debiteurenincasso is 
afgerond.

06-05-2020
 4

Debiteuren en Windesheim zijn aangeschreven. Curator correspondeert met 
beide partijen. De verwachting is dat de komende verslagperiode er meer 
duidelijkheid komt.

15-10-2019 
 2

Correspondentie met W indesheim, debiteuren en bestuur van gefailleeerde.  14-01-2020 
 3

Afgerond 06-05-2020
 4



5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

5. Bank/Zekerheden

Toelichting vordering van bank(en) 
Er is geen vordering van een bank.

16-07-2019 
 1

Er zijn geen leasecontracten. 16-07-2019 
 1

Er zijn geen zekerheden verstrekt. 16-07-2019 
 1

n.v.t. 16-07-2019 
 1

Er is geen eigendomsvoorbehoud geclaimd. 16-07-2019 
 1

Er is geen retentierecht geclaimd. 16-07-2019 
 1

Er is geen reclamerecht geclaimd. 16-07-2019 
 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

n.v.t 16-07-2019 
 1

Doorstarten onderneming

n.v.t. 16-07-2019 
 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

Van de accountant zijn de jaarcijfers over 2016, 2017 en 2018 ontvangen. Of 
aan de boekhoudplicht is voldaan wordt nog onderzocht. 

16-07-2019 
 1

Er is voldaan aan de boekhoudplicht. 15-10-2019 
 2

n.v.t. 16-07-2019 
 1

n.v.t. 16-07-2019 
 1

n.v.t. 16-07-2019 
 1

Toelichting 
nog in onderzoek

16-07-2019 
 1

Nee

Toelichting 
De curator heeft geen onbehoorlijk bestuur geconstateerd.

15-10-2019 
 2

Toelichting 
Er is niet gebleken van paulianeus handelen.

16-07-2019 
 1

8. Crediteuren



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

Toelichting 
Er zijn geen boedelvorderingen ingediend.

16-07-2019 
 1

Toelichting 
Er zijn geen preferente vorderingen van de fiscus ingediend.

16-07-2019 
 1

Toelichting 
Het UWV heeft geen vordering ingediend. De curator verwacht overigens geen 
vordering van het UWV omdat er geen personeel in dienst was.

16-07-2019 
 1

Toelichting 
(nog) niet bekend.

16-07-2019 
 1

Toelichting 
(nog) niet bekend.

16-07-2019 
 1

2 15-10-2019 
 2

Toelichting 
(nog) niet bekend.

16-07-2019 
 1

€ 110.920,40 15-10-2019 
 2

€ 110.920,40

Toelichting 
De curator doet onderzoek naar 1 vordering ad € 38.806,86. Het betreft hier 
de onder 4.1 (debiteuren) vermelde tegenvordering van Windesheim. Het is 
nog niet duidelijk of deze vordering c.q. betalingsverplichting bestaat.

14-01-2020 
 3

€ 88.420,40

Toelichting 
Uit onderzoek blijkt dat de vordering/betalingsverplichting bestaat. Deze 
vordering mocht verrekend worden met de tegenvordering (zie debiteuren).

06-05-2020
 4



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

Over de w ijze van afw ikkeling van dit faillissement kan de curator nog geen 
uitspraken doen.

16-07-2019 
 1

Er is geen sprake van boedelvorderingen en/of preferente schuldvorderingen.  
Na aftrek van het nog vast te stellen eindsalaris van de curator zal het 
resterende boedelactief verdeeld worden tussen de twee concurrente 
schuldeisers. 

06-05-2020
 4

Inmiddels is er door de rechtbank bij beschikking d.d. 3 april jl. een datum 
gepland voor een verificatievergadering. Deze zal – in beginsel pro forma – 
gehouden worden op 15 mei a.s. om 9:30 uur in het gerechtsgebouw te 
Almelo.
De bij de curator bekende crediteuren zijn op de hoogte gesteld van de 
inhoud van voornoemde beschikking. Ook gefailleerde is door de curator 
aangeschreven. 
De lijst van voorlopig erkende schuldvorderingen is door gefailleerde voor 
akkoord getekend en aan de rechtbank gezonden. 

06-05-2020
 4

9. Procedures

n.v.t. 16-07-2019 
 1



10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

10. Overig

In de volgende verslagperiode zal de curator aanvangen met de incasso van 
de debiteuren en een vervolg geven aan het onderzoek van de boekhouding. 

16-07-2019 
 1

Curator gaat verder met innen debiteuren. 15-10-2019 
 2

Curator gaat verder met innen debiteuren en het onderzoek met betrekking 
tot de ingediende vordering.

14-01-2020 
 3

Na de verificatievergadering zal de curator zo spoedig als mogelijk een 
salarisverzoek indienen, waarna vervolgens de slotuitdelingslijst opgesteld 
kan worden en aan de rechtbank ter goedkeuring zal worden voorgelegd. 

06-05-2020
 4

Over de termijn van afw ikkeling van het faillissement kan de curator geen 
uitspraken doen.

16-07-2019 
 1

Komende verslagperiode zal meer duidelijkheid komen over debiteuren. 
Rechtmatigheidsonderzoek is afgerond. Vervolgens kan tot afw ikkeling worden 
overgegaan.

15-10-2019 
 2

De curator verwacht het faillissement in de komende maanden af te w ikkelen. 06-05-2020
 4

Er zal geen volgend verslag worden geagendeerd. Onderhavig verslag kan 
worden beschouwd als eindverslag. 

06-05-2020
 4

Bijlagen
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