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Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Betreft

Algemene gegevens

Catch-up B.V. 29-11-2019 
 1

De besloten vennootschap Catch-Up B.V., statutair gevestigd aan de Trambaan 
7 te (8441 BH) Heerenveen (hierna: "de vennootschap").

29-11-2019 
 1

De vennootschap houdt zich bezig met het ontw ikkelen, produceren en 
uitgeven van internetzoekapplicaties voor mediacontent (bron: 
Handelsregister).

29-11-2019 
 1

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2016 € 0,00 € -16.998,00 € 205.231,00

2017 € 0,00 € -28.731,00 € 154.424,00

2018 € 0,00 € -20.473,00 € 212.365,00

Verslagnummer 5
Datum verslag 26-11-2020
Insolventienummer F.17/19/102
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000118656:F001
Datum uitspraak 29-10-2019

R-C mr. R Giltay
Curator mr H.C. Lunter

file:///main.aspx?etn=spi_zaak&pagetype=entityrecord&id=2520433a-27fa-e911-80e6-005056807f2a
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Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

Bestede uren

Toelichting 
De failliete vennootschap heeft en had geen personeel in dienst.

29-11-2019 
 1

€ 0,00 29-11-2019 
 1

€ 3.630,00 27-02-2020 
 2

€ 3.630,00 27-05-2020 
 3

€ 4.245,76 26-08-2020 
 4

€ 4.245,76 26-11-2020
 5

van 
29-7-2019

t/m 
26-9-2019

29-11-2019 
 1

van 
25-11-2019

t/m 
23-2-2020

27-02-2020 
 2

van 
24-2-2020

t/m 
25-5-2020

27-05-2020 
 3

van 
26-5-2020

t/m 
24-8-2020

26-08-2020 
 4

van 
25-8-2020

t/m 
23-11-2020

26-11-2020
 5



Bestede uren

Toelichting bestede uren

Verslagperiode Bestede uren

1 22 uur 0 min

2 25 uur 6 min

3 22 uur 54 min

4 9 uur 36 min

5 13 uur 0 min

totaal 92 uur 36 min



1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

1. Inventarisatie

De bestuurder van de failliete vennootschap is Horseshoe Bay Investments 
B.V. De bestuurder van Horseshoe Bay Investments B.V. is de heer H.A. 
Kingma.

29-11-2019 
 1

Volgens opgave van de bestuurder lopen er geen procedures tegen de 
inmiddels gefailleerde vennootschap.

29-11-2019 
 1

De lopende verzekeringen worden geïnventariseerd en indien nodig beëindigd. 
Volgens opgave van de bestuurder zouden er evenwel geen lopende 
verzekeringen meer aanwezig zijn.

29-11-2019 
 1

Volgens opgave van de bestuurder zou er geen sprake zijn van enige huur- 
en/of leaseovereenkomsten.

29-11-2019 
 1

Volgens opgave van de bestuurder was het bouwen van de zogenaamde 
‘scraper software’ moeilijker dan aanvankelijk gedacht. Door technische 
problemen stagneerde de ontw ikkeling van de applicatie. Nadat de 
aandeelhouders een nadere kapitaalinjectie hadden verricht, is de failliete 
vennootschap echter verder gegaan met het ontw ikkelen van de applicatie. 
Wederom werd de failliete vennootschap geconfronteerd met technische 
problemen bij de ontw ikkeling van de applicatie. 

Deze technische problemen van de software, tezamen met de onverwacht 
hoge ontw ikkelingskosten, heeft het bestuur doen besluiten om het eigen 
faillissement aan te vragen. De curator zal nader onderzoek verrichten naar de 
oorzaak van het faillissement.

29-11-2019 
 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

2. Personeel

Personeelsleden 
0

Toelichting 
De failliete vennootschap heeft en had geen personeel in dienst.

29-11-2019 
 1

Personeelsleden 
0

Toelichting 
N.v.t.

29-11-2019 
 1

Inventarisatie, afgerond. 29-11-2019 
 1

3. Activa

Beschrijving Verkoopopbr. Hypotheek Boedelbijdr.

Niet van toepassing.

totaal € 0,00 € 0,00

Volgens opgave van de bestuurder beschikt de failliete vennootschap niet over 
onroerende zaken.

29-11-2019 
 1

Niet van toepassing. 29-11-2019 
 1



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

MacBook Air € 449,99 € 449,99

Apple iPhone € 165,77 € 165,77

totaal € 615,76 € 615,76

Volgens opgave van het bestuur beschikt de vennootschap niet over een 
inventaris. Volgens de jaarrekening over het boekjaar 2018 en de 
periodebalans over het boekjaar 2019 beschikt de vennootschap echter over 
een inventaris. De curator heeft zulks in onderzoek.  

29-11-2019 
 1

Tijdens het administratief onderzoek heeft de curator een beperkte inventaris 
aangetroffen, bestaande uit een Apple iPhone en een Apple Macbook Air 
(hierna: "Activa"). Dit blijkt onder meer uit de grootboekmutaties van 2016 en 
2018 van de gefailleerde vennootschap.

Omdat de Activa, conform de grootboekmutaties, met middelen van de 
vennootschap zijn voldaan, valt de Activa in de boedel van de gefailleerde 
vennootschap. De curator is voornemens deze activa te gelde te maken. De 
bestuurder van de gefailleerde vennootschap is geïnteresseerd om de Activa 
over te nemen. De curator is met de bestuurder hierover in gesprek.

27-02-2020 
 2

De rechter-commissaris heeft op 2 april 2020 toestemming verleend om de 
bedrijfsmiddelen voor in totaal € 615,76 inclusief BTW te verkopen aan de 
bestuurder van de failliete vennootschap. De financiële afw ikkeling dient nog 
plaats te vinden.   

27-05-2020 
 3

Verslag 4: De financiële afw ikkeling heeft inmiddels plaatsgevonden. 26-08-2020 
 4

(Nog) niet van toepassing. 29-11-2019 
 1

Inventarisatie, bespreking bestuurder, verrichten van onderzoek. 29-11-2019 
 1

Onderhandeling over overname bedrijfsmiddelen met de bestuurder 27-02-2020 
 2

Toestemming gevraagd en verleend van de rechter-commissaris om tot 
verkoop van de bedrijfsmiddelen over te gaan.

27-05-2020 
 3

Verslag 4:afgerond. 26-08-2020 
 4



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

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Niet van toepassing

totaal € 0,00 € 0,00

De curator heeft geen voorraad aangetroffen. Van onderhanden werk is 
evenmin sprake.

29-11-2019 
 1

Niet van toepassing. 29-11-2019 
 1

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Ontw ikkelde software/applicatie € 3.630,00 € 3.630,00

totaal € 3.630,00 € 3.630,00

De immateriële activa bestaan met name uit de ontw ikkelde 
software/applicatie.

29-11-2019 
 1

De immateriële activa bestaat uit (nog niet uitontw ikkelde) 'web scraping 
software' voor het verzamelen van boekrecensies. De software is mondeling 
door OVM gewaardeerd op een bedrag van € 3.000,-.

27-02-2020 
 2

De curator heeft inventariserende werkzaamheden verricht met betrekking tot 
het in kaart brengen van de immateriële activa. De curator is thans in 
onderhandeling met een potentiële koper over overname van de software. 

29-11-2019 
 1

De Applicatie is, na verkregen toestemming van de rechter-commissaris, 
onderhands verkocht aan Horseshoe Bay Investments B.V. voor een bedrag 
van € 3.630,- inclusief btw.

27-02-2020 
 2



4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

4. Debiteuren

Beschrijving Omvang Opbrengst Boedelbijdr.

Niet van toepassing.

totaal € 0,00 € 0,00 € 0,00

Op basis van de verkregen informatie en financiële stukken wordt voorlopig 
geconcludeerd dat de vennootschap geen vorderingen heeft op debiteuren.

29-11-2019 
 1

Inventarisatie, verrichten van nader onderzoek. 29-11-2019 
 1

Tot op heden is niet gebleken van een debiteurenportefeuille. 27-02-2020 
 2

Inventarisatie, afgerond. 27-05-2020 
 3

5. Bank/Zekerheden

€ 0,00

Toelichting vordering van bank(en) 
De vennootschap heeft geen kredietovereenkomst(en) gesloten met een 
bancaire instelling.

29-11-2019 
 1

Niet van toepassing. 29-11-2019 
 1

Niet van toepassing. 29-11-2019 
 1



5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Niet van toepassing. 29-11-2019 
 1

Volgens opgave van het bestuur van de vennootschap heeft de 
softwareleverancier zich op het standpunt gesteld dat sprake is van een 
eigendomsvoorbehoud. De curator heeft tot op heden geen (nadere) stukken 
c.q. onderbouwing van de leverancier ontvangen waaruit zulks blijft.

29-11-2019 
 1

De curator heeft nadere stukken ontvangen en heeft het 
eigendomsvoorbehoud in onderzoek.

27-02-2020 
 2

Tot op heden heeft één crediteur een beroep gedaan op een 
eigendomsvoorbehoud. De curator doet onderzoek of er sprake is van een 
rechtsgeldig gevestigd eigendomsvoorbehoud.

27-05-2020 
 3

Verslag 4: Het onderzoek naar het ingeroepen eigendomsvoorbehoud loopt 
nog. 

26-08-2020 
 4

Verslag 5:Het onderzoek naar het beroep dat is gedaan op een 
eigendomsvoorbehoud is afgerond. Er was naar de mening van de curator 
geen sprake van een rechtsgeldig gevestigd eigendomsvoorbehoud. De 
vordering van de crediteur is geplaatst op de lijst van voorlopig erkende 
concurrente crediteuren. 

26-11-2020
 5

(Nog) niet van toepassing. 29-11-2019 
 1

(Nog) niet van toepassing. 29-11-2019 
 1

€ 0,00

Toelichting 
Niet van toepassing.

29-11-2019 
 1



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Inventarisatie, corresponderen met bestuur omtrent eigendomsvoorbehoud, 
verrichten van (nader) onderzoek. 

29-11-2019 
 1

Verrichten van nader onderzoek omtrent het eigendomsvoorbehoud van de 
softwareleverancier.

27-02-2020 
 2

Verslag 5: afgerond. 26-11-2020
 5



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

Zoals eerder is aangegeven onder punt 3.6 van dit verslag was ten tijde van 
het faillissement geen sprake van onderhanden werk. Van een doorstart dan 
wel voortzetting van de vennootschap is daarom geen sprake. De punten 6.2 
tot en met 6.8 van dit verslag zijn derhalve niet van toepassing.

29-11-2019 
 1

Niet van toepassing. 29-11-2019 
 1

Niet van toepassing. 29-11-2019 
 1

Doorstarten onderneming

Niet van toepassing. 29-11-2019 
 1

Niet van toepassing. 29-11-2019 
 1

€ 0,00

Toelichting 
Niet van toepassing.

29-11-2019 
 1

Inventarisatie, afgerond. 29-11-2019 
 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. Rechtmatigheid

De curator heeft de beschikking over de fysieke administratie. De curator zal de 
administratie nog aan een nader onderzoek onderwerpen.

29-11-2019 
 1

De jaarrekening over het boekjaar 2018 is (tijdig) gedeponeerd op 27 juli 
2019.

29-11-2019 
 1

Vanwege de omvang van de vennootschap (klein-regime) is een 
goedkeuringsverklaring van de accountant niet vereist.

29-11-2019 
 1

De aandeelhouder heeft voldaan aan haar stortingsverplichting. 29-11-2019 
 1

Toelichting 
De curator moet hier nog onderzoek naar doen.

29-11-2019 
 1

Toelichting 
De curator heeft onbehoorlijk bestuur in onderzoek.

27-02-2020 
 2

Toelichting 
Het rechtmatigheidsonderzoek loopt nog. 

27-05-2020 
 3

Toelichting 
Verslag 4: Het rechtmatigheidsonderzoek wordt uitgevoerd.

26-08-2020 
 4

Nee

Toelichting 
Verslag 5: Het rechtmatigheidsonderzoek is in de afgelopen verslagperiode 
uitgevoerd en afgerond. 

26-11-2020
 5



7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8.1 Boedelvorderingen

In onderzoek

Toelichting 
De curator moet hier nog onderzoek naar doen.

29-11-2019 
 1

In onderzoek

Toelichting 
Vooralsnog is de curator niet gebleken van paulianeus handelen.

27-05-2020 
 3

Nee 26-11-2020
 5

De curator heeft inventariserende werkzaamheden verricht en zal in de 
volgende periode het administratief onderzoek hervatten.

27-02-2020 
 2

Het rechtmatigheidsonderzoek loopt nog. 27-05-2020 
 3

Verslag 4: Het rechtmatigheidsonderzoek loopt. 26-08-2020 
 4

Verslag 5: Het rechtmatigheidsonderzoek is in de afgelopen verslagperiode 
uitgevoerd en afgerond. 

26-11-2020
 5

De curator heeft inventariserende werkzaamheden verricht. 29-11-2019 
 1

Het rechtmatigheidsonderzoek uitvoeren. 27-05-2020 
 3

Verslag 4: De curator zal trachten in de komende verslagperiode het 
rechtmatigheidsonderzoek af te ronden. 

26-08-2020 
 4

Verslag 5: Het rechtmatigheidsonderzoek is in de afgelopen verslagperiode 
uitgevoerd en afgerond. Hiermee is het onderdeel van de rechtmatigheid 
afgehandeld. 

26-11-2020
 5

8. Crediteuren

Toelichting 
De boedelvordering bestaat uit het salaris van de curator.

29-11-2019 
 1



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 
Volgens opgave van de bestuurder heeft de fiscus geen vordering op de 
failliete vennootschap.

29-11-2019 
 1

€ 495,00 27-02-2020 
 2

€ 1.228,00 26-11-2020
 5

Toelichting 
Volgens opgave van de bestuurder heeft het UWV geen vordering op de 
failliete vennootschap. 

29-11-2019 
 1

Toelichting 
Zie tussentijds financieel verslag en crediteurenlijsten.

29-11-2019 
 1

Toelichting 
Zie tussentijds financieel verslag en crediteurenlijsten.

29-11-2019 
 1

€ 10.634,26

Toelichting 
Zie tussentijds financieel verslag en crediteurenlijsten.

29-11-2019 
 1

€ 12.449,26 27-02-2020 
 2

€ 47.325,89 27-05-2020 
 3

€ 47.325,89 26-11-2020
 5



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

10.1 Plan van aanpak

De verwachte w ijze van afw ikkeling is nog onbekend. 29-11-2019 
 1

Verslag 5: Het faillissement zal worden voorgedragen voor opheffing en 
afw ikkeling ex art. 16 Fw. 

26-11-2020
 5

De curator heeft inventariserende werkzaamheden verricht en de crediteuren 
aangeschreven met het verzoek hun (eventuele) vordering in te dienen in het 
faillissement.

29-11-2019 
 1

9. Procedures

Er is geen sprake van (een) lopende procedure(s). 29-11-2019 
 1

Inventarisatie, afgerond. 29-11-2019 
 1

10. Overig

In de komende verslagperiode staat de verkoop van de immateriële activa 
centraal. Tevens zal de curator nader administratief onderzoek verrichten.

29-11-2019 
 1

In de komende verslagperiode zal het rechtmatigheidsonderzoek plaatsvinden. 27-02-2020 
 2

Verslag 4: De curator zal trachten in de komende verslagperiode het 
rechtmatigheidsonderzoek af te ronden.

26-08-2020 
 4



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Verslag 5: Het rechtmatigheidsonderzoek is in de afgelopen verslagperiode 
uitgevoerd en afgerond. Hiermee zijn alle werkzaamheden in dit faillissement 
uitgevoerd. De curator zal het faillissement voordragen voor opheffing en 
afw ikkeling ex. art. 16 Fw. Dit betreft het eindverslag. 

26-11-2020
 5

De termijn van afw ikkeling is nog onbekend. 29-11-2019 
 1

De komende verslag periode zullen de volgende werkzaamheden worden 
verricht:

- verkoop immateriële activa;
- nader administratief onderzoek;
- nader onderzoek naar (financiële) administratie.

29-11-2019 
 1

De komende verslagperiode zullen de volgende werkzaamheden worden
verricht:

- rechtmatigheidsonderzoek;
- verkoop van bedrijfsmiddelen.

27-02-2020 
 2

De komende verslagperiode zullen de volgende werkzaamheden worden 
verricht:

- Uitvoeren rechtmatigheidsonderzoek;
- Financieel afw ikkelen verkoop bedrijfsmiddelen;
- Onderzoek naar beroep op eigendomsvoorbehoud.

27-05-2020 
 3

Verslag 4: De komende verslag periode zullen de volgende werkzaamheden 
worden verricht:
- afronden onderzoek eigendomsvoorbehoud;
- (nader) uitvoeren en afronden rechtmatigheidsonderzoek.

26-08-2020 
 4

Verslag 5: Alle werkzaamheden zijn afgerond. Dit betreft het eindverslag. De 
curator zal het faillissement voordragen voor opheffing en afw ikkeling ex art. 
16 Fw. 

26-11-2020
 5

Bijlagen
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