
 

 

 

 

 

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) 

 

In het faillissement van :  Voorzaan Holding B.V.  

Faillissementsnummer  :  15/14/168 F.     

Verslagnummer :  2  

Datum uitspraak  :  8 april 2014     

Curator  :  mr. G.F.H. Velthuizen 

Rechter Commissaris :  mr. J. Sniker 

Activiteiten onderneming :  holdingactiviteiten (volgens handelsregister) 

Omzetgegevens :  €  269.425 (in 2012) 

Aantal personeel :  0 

Boedelrekening Kas Bank N.V. :  NL77KASA022323813 (productie 1) 

Saldo Kas Bank :  € 2.870,- 

Verslagperiode  :  17 mei 2014 t/m 27 augustus 2014   

 

 
Dit verslag is een vervolg verslag. Onderwerpen die in een eerder verslag als “niet 
van toepassing” zijn aangemerkt, dan wel reeds zijn afgewikkeld worden in dit 
verslag niet vermeld. Hiervoor wordt verwezen naar eerdere verslagen. Dit verslag 
dient uitsluitend voor het verstrekken van informatie aan belanghebbenden. Er 
kunnen geen rechten worden ontleend aan dit verslag.  
 

1. INVENTARISATIE 

1.1 Directie en organisatie 
J.G. Vogelaar Holding B.V. en Bleij Holding B.V. zijn, ieder voor de helft aan- 
deelhouder van curanda en tevens de (enige) bestuurders. Enig bestuurder van  
J.G. Vogelaar Holding B.V. is de heer Johannes George Vogelaar. Enig bestuurder  
van Bleij Holding B.V. is de heer Dennis Bleij.  
 
1.2 Winst en verlies 
 

  
 
 
 

Jaar Omzet Resultaat Eigen Vermogen 
2010 269.070     73.013  106.135 
2011 320.923 -   40.438    65.696 

2012 362.391 - 173.992 -108.295 
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1.3 Balanstotaal 
 

 
 
 
 
 

1.7 Oorzaak faillissement 
Er zijn geen andere oorzaken bekend geworden dan die beschreven in het eerste 
verslag.  
 
 Andere Activa 
 
3.12 Beschrijving  
Niet bekend geworden.  
 
5. BANKEN/ZEKERHEDEN 
 
5.1 Vordering van bank(en) 
Curanda hield een rekening aan bij de Rabobank Zaanstreek. Uit hoofde van een 
financiering van een andere vennootschap van de heren J.G. Vogelaar en D. Bleij 
(Dams Vastgoed B.V.) heeft curanda zich in het verleden hoofdelijk verbonden 
voor een lening. Deze is voorwaardelijk geplaatst op de lijst van voorlopig erkende 
crediteuren (€ 391.500,-). 
 
7. RECHTMATIGHEID 
 
7.1  Boekhoudplicht  
Hieraan lijkt te zijn voldaan. Er is administratie beschikbaar en de directie is bereid  
tot een toelichting op de stukken.  
 
7.2  Depot jaarrekeningen  
Hieraan lijkt te zijn voldaan.  
 
7.5 Onbehoorlijk bestuur  
Onderdeel van het gebruikelijke onderzoek. 
 
7.6 Paulianeus handelen 
Onderdeel van het gebruikelijke onderzoek.  
 
8. CREDITEUREN (productie 2) 
 
8.1  Boedelvorderingen 
 a. salaris en verschotten curator  :  PM 

 b. UWV   : - 
 c. verhuurder  : - 

Jaar Activa Passiva 
2010 179.405    73.270 
2011 245.456  179.760 
2012 188.988  297.283 
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8.2  Preferente vordering van de fiscus :  € 8.018,-  
 
8.3  Preferente vordering van het UWV :   
 
8.4  Andere preferente crediteuren  :   
 
8.5  Aantal concurrente crediteuren  :  32   
 
8.6  Bedrag concurrente crediteuren  :  € 663.358,12 
 
8.7 Verwachte wijze van afwikkeling 
Gelet op het geringe actief valt niet te verwachten dat aan de crediteuren een 
uitkering kan worden gedaan.  
 
Werkzaamheden 
De (bekende) crediteuren zijn inmiddels aangeschreven en verzocht om, onder 
opgave van eventuele voorrechten, opgave te doen van hun vordering.  
 
10. OVERIGE 
 
10.1 Termijn afwikkeling faillissement 
Nog niet bekend, maar de verwachting is hierover bij het volgende verslag wel  
duidelijkheid bestaat. 
 
10.2 Plan van aanpak  
In de komende periode zal het onderzoek van de administratie en de rechtmatig- 
heid worden afgerond.  
 
10.3 Indiening volgend verslag 
Over drie maanden.  
 
Zaandam, 27 augustus 2014 
 
         Mr G.F.H. Velthuizen, curator 


