
Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Betreft

Algemene gegevens

Stichting BijZijn 16-07-2020 
 1

De stichting Stichting BijZijn, statutair gevestigd te Hollands Kroon en
gevestigd te (7921 RJ) Zuidwolde aan de Drogterweg 7.

De curator kan geen contact krijgen met de bestuurder van de failliete
stichting. Vooralsnog is de curator gebleken dat de bestuurder geen vaste
woon- en verblijfplaats heeft. De curator heeft de bestuurder aangeschreven
op het laatst bekende adres. De curator heeft derhalve geen enkele informatie
ontvangen van de bestuurder.

16-07-2020 
 1

Uit het uittreksel in het handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt
dat de failliete stichting is opgericht voor het helpen van de bijen. De curator is
niet gebleken dat de failliete stichting deze activiteit heeft uitgevoerd.

16-07-2020 
 1

Verslagnummer 9
Datum verslag 14-07-2022
Insolventienummer F.18/20/114
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Datum uitspraak 16-06-2020

R-C mr. D.J. Klijn
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Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

Nog niet bekend.

De curator kan geen contact krijgen met de bestuurder van de failliete
stichting. Vooralsnog is de curator gebleken dat de bestuurder geen vaste
woon- en verblijfplaats heeft. De curator heeft de bestuurder aangeschreven
op het laatst bekende adres. De curator heeft derhalve geen enkele informatie
ontvangen van de bestuurder.

16-07-2020 
 1

0

Toelichting 

Onbekend. Curator is niet gebleken van werknemers in dienst van de failliete
stichting.

16-07-2020 
 1

Toelichting 

Geen werknemers in dienst.

16-10-2020 
 2

€ 0,00 16-07-2020 
 1

€ 0,00 15-10-2021 
 6

€ -15,90

Toelichting 

Het debetsaldo op de boedelrekening is ontstaan door in rekening gebrachte
bankkosten.

14-01-2022 
 7

€ 0,00

Toelichting 

Het debetsaldo op de boedelrekening is door de Rabobank aangevuld zodat
het saldo weer op € 0,- staat.

14-04-2022 
 8

€ -0,04

Toelichting 

Het debetsaldo op de boedelrekening is ontstaan door afgeschreven
debetrente door de Rabobank.

14-07-2022
 9



Verslagperiode

Bestede uren

van 
16-6-2020

t/m 
12-7-2020

16-07-2020 
 1

van 
13-7-2020

t/m 
12-10-2020

16-10-2020 
 2

van 
13-10-2020

t/m 
12-1-2021

15-01-2021 
 3

van 
13-1-2021

t/m 
13-4-2021

15-04-2021 
 4

van 
16-7-2021

t/m 
12-10-2021

15-10-2021 
 6

van 
13-10-2021

t/m 
13-1-2022

14-01-2022 
 7

van 
14-1-2022

t/m 
12-4-2022

14-04-2022 
 8

van 
13-4-2022

t/m 
10-7-2022

14-07-2022
 9



Bestede uren

Toelichting bestede uren

1.1 Directie en organisatie

Verslagperiode Bestede uren

1 6 uur 24 min

2 3 uur 30 min

3 2 uur 48 min

4 1 uur 42 min

5 3 uur 0 min

6 1 uur 36 min

7 13 uur 0 min

8 1 uur 24 min

9 10 uur 30 min

totaal 43 uur 54 min

1. Inventarisatie

De stichting is 24 januari 2013 opgericht en is statutair gevestigd te Hollands
Kroon. De bestuurder van de stichting is de heer Richard Wilhelmus Jaquet.

De curator kan geen contact krijgen met de bestuurder van de failliete
stichting. Vooralsnog is de curator gebleken dat de bestuurder geen vaste
woon- en verblijfplaats heeft. De curator heeft de bestuurder aangeschreven
op het laatst bekende adres. De curator heeft derhalve geen enkele informatie
ontvangen van de bestuurder.

16-07-2020 
 1

De curator heeft de bestuurder van failliet gesproken, zijnde de heer Jaquet.
De bestuurder heeft kenbaar gemaakt dat hij de stichting eind 2018 van de
voormalig bestuurder (zijnde mevrouw B. Lont-Vennink) heeft overgenomen
voor een laag bedrag (200 euro). De bestuurder heeft eveneens aangegeven
dat hij na overname geen enkele activiteiten met de stichting heeft uitgevoerd,
dat er geen activa is en dat er geen personeel in dienst geweest is. De
bestuurder heeft eveneens kenbaar gemaakt dat hij niet beschikt over een
vaste woon- of verblijfplaats.

De curator komt tot de conclusie dat mogelijk sprake is van een zogenaamde
‘katvanger’. De curator onderzoekt hetgeen de bestuurder kenbaar heeft
gemaakt. De curator probeert in contact te komen met de voormalig
bestuurder. Belangrijkste reden hiervoor is dat de schuld van Vattenfall is
ontstaan in de periode dat de voormalig bestuurder nog verbonden was aan
de stichting (als enig bestuurder).

16-10-2020 
 2

Vervolg zie onder rechtmatigheid hoofdstuk 7. 15-01-2021 
 3



1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Onbekend. 16-07-2020 
 1

Onbekend. 16-07-2020 
 1

Onbekend. De stichting was voorheen gevestigd op een locatie te Zuidwolde
en te Arnhem. Voor zover de curator bekend is de stichting hier thans niet
meer gevestigd en is geen sprake meer van lopende huurovereenkomsten.

16-07-2020 
 1

Onbekend. Uit de faillissementsaanvraag blijkt dat de failliete stichting facturen
van de energieleverancier onbetaald heeft gelaten. De energieleverancier
heeft het faillissement aangevraagd.

16-07-2020 
 1

2. Personeel

Toelichting 

Onbekend.

16-07-2020 
 1

Toelichting 

Onbekend.

16-07-2020 
 1

Curator is niet gebleken van werknemers in dienst van de failliete stichting. De
werkzaamheden zijn afgerond.

16-07-2020 
 1



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. Activa

Beschrijving Verkoopopbr. Hypotheek Boedelbijdr.

Onbekend.

totaal € 0,00 € 0,00

De curator kan geen contact krijgen met de bestuurder van de failliete
stichting. Vooralsnog is de curator gebleken dat de bestuurder geen vaste
woon- en verblijfplaats heeft. De curator heeft de bestuurder aangeschreven
op het laatst bekende adres. De curator heeft derhalve geen enkele informatie
ontvangen van de bestuurder. Volledigheidshalve merkt de curator op dat uit
eigen onderzoek niet is gebleken van enige activa.

16-07-2020 
 1

Afgerond. 16-07-2020 
 1

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Onbekend.

totaal € 0,00 € 0,00

De curator kan geen contact krijgen met de bestuurder van de failliete
stichting. Vooralsnog is de curator gebleken dat de bestuurder geen vaste
woon- en verblijfplaats heeft. De curator heeft de bestuurder aangeschreven
op het laatst bekende adres. De curator heeft derhalve geen enkele informatie
ontvangen van de bestuurder. Volledigheidshalve merkt de curator op dat uit
eigen onderzoek niet is gebleken van enige activa.

16-07-2020 
 1

De fiscus heeft geen vordering ingediend die ziet op haar bodemvoorrecht. 16-07-2020 
 1

Onbekend. 16-07-2020 
 1

De curator is niet gebleken van enige activa. Afgerond. 16-10-2020 
 2



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

Onbekend.

totaal € 0,00 € 0,00

Onbekend. De curator kan geen contact krijgen met de bestuurder van de
failliete stichting. Vooralsnog is de curator gebleken dat de bestuurder geen
vaste woon- en verblijfplaats heeft. De curator heeft de bestuurder
aangeschreven op het laatst bekende adres. De curator heeft derhalve geen
enkele informatie ontvangen van de bestuurder. Volledigheidshalve merkt de
curator op dat uit eigen onderzoek niet is gebleken van enige activa.

16-07-2020 
 1

Afgerond. 16-07-2020 
 1

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Onbekend.

totaal € 0,00 € 0,00

De curator kan geen contact krijgen met de bestuurder van de failliete
stichting. Vooralsnog is de curator gebleken dat de bestuurder geen vaste
woon- en verblijfplaats heeft. De curator heeft de bestuurder aangeschreven
op het laatst bekende adres. De curator heeft derhalve geen enkele informatie
ontvangen van de bestuurder. Volledigheidshalve merkt de curator op dat uit
eigen onderzoek niet is gebleken van enige activa.

16-07-2020 
 1

Afgerond. 16-07-2020 
 1



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.

Onbekend.

totaal € 0,00 € 0,00 € 0,00

De curator kan geen contact krijgen met de bestuurder van de failliete
stichting. Vooralsnog is de curator gebleken dat de bestuurder geen vaste
woon- en verblijfplaats heeft. De curator heeft de bestuurder aangeschreven
op het laatst bekende adres. De curator heeft derhalve geen enkele informatie
ontvangen van de bestuurder. Volledigheidshalve merkt de curator op dat uit
eigen onderzoek niet is gebleken van enige activa.

16-07-2020 
 1

Afgerond. 16-07-2020 
 1

5. Bank/Zekerheden

Toelichting vordering van bank(en) 

Onbekend.

16-07-2020 
 1

Toelichting vordering van bank(en) 

Er is geen vordering van de bank ingediend.

15-01-2021 
 3

Onbekend. 16-07-2020 
 1

Onbekend. 16-07-2020 
 1



5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

Onbekend. 16-07-2020 
 1

Onbekend. 16-07-2020 
 1

Onbekend. 16-07-2020 
 1

Onbekend. 16-07-2020 
 1

Toelichting 

Onbekend.

16-07-2020 
 1

Onbekend. 16-07-2020 
 1

Afgrond. 15-01-2021 
 3

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

De activiteiten zijn niet voortgezet. 16-07-2020 
 1



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

7.1 Boekhoudplicht

Nvt. 16-07-2020 
 1

Afgerond. 16-07-2020 
 1

Doorstarten onderneming

Er is geen sprake van een doorstart. 16-07-2020 
 1

Nvt. 16-07-2020 
 1

Toelichting 

Nvt.

16-07-2020 
 1

Toelichting 

Nvt.

16-07-2020 
 1

Geen. Afgerond. 16-07-2020 
 1

7. Rechtmatigheid

De curator kan geen contact krijgen met de bestuurder van de failliete
stichting. Vooralsnog is de curator gebleken dat de bestuurder geen vaste
woon- en verblijfplaats heeft. De curator heeft de bestuurder aangeschreven

16-07-2020 
 1



7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

op het laatst bekende adres. De curator heeft derhalve geen enkele informatie
ontvangen van de bestuurder.

Ook in de afgelopen verslagperiode heeft de curator niet de beschikking over
de (fysieke) administratie gekregen van de failliete stichting. De curator heeft
(opnieuw) gepoogd contact op te nemen met mevrouw B. Lont-Vennink,
voormalig bestuurder van de failliete stichting, voor inlichtingen. Dat heeft nog
niet tot een vruchtbaar resultaat geleid. De curator zal in de aankomende
verslagperiode vervolgstappen zetten.

16-07-2021 
 5

De curator heeft (opnieuw) geen contact kunnen krijgen met de (voormalig)
bestuurder van de failliete stichting. De curator is voornemens een melding
faillissementsfraude te doen en nadien over te gaan tot opheffing van het
faillissement.

15-10-2021 
 6

De curator heeft in de afgelopen verslagperiode overleg gevoerd met de
voormalig bestuurder van de failliete stichting over onder meer de oorzaken
van het faillissement. Dit overleg heeft niet tot nieuwe inzichten geleid over de
oorzaken van het faillissement. Vast staat dat het onderzoek naar de
boekhouding niet uitgevoerd kan worden omdat er geen administratie is
aangeleverd waaruit de rechten en verplichtingen van de failliete stichting
afgeleid kunnen worden. Daarom luidt de conclusie dat er niet voldaan is aan
de boekhoudplicht. Gelet op het voorgaande komt curator tot de conclusie dat
er in dit faillissement geen actief meer te realiseren valt.

14-01-2022 
 7

In onderzoek. 16-07-2020 
 1

Afgerond. 14-07-2022
 9

Nvt. 16-07-2020 
 1

Nvt. 16-07-2020 
 1



7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Toelichting 

De curator heeft het een en ander nog in onderzoek.

16-07-2021 
 5

Ja

Toelichting 

Aangezien in dit faillissement zowel de administratieplicht als de
inlichtingenplicht zijn geschonden, zal de curator bij het Fraudemeldpunt
melding doen van het vermoeden van faillissementsfraude jegens de
bestuurder. Voor het overige zijn er in dit faillissement geen werkzaamheden
meer te verrichten.

14-01-2022 
 7

In onderzoek

Toelichting 

Door gebrek aan administratie kan op dit moment geen onderzoek worden
gedaan naar paulianeus handelen.

16-07-2021 
 5

De curator kan geen contact krijgen met de bestuurder van de failliete
stichting. Vooralsnog is de curator gebleken dat de bestuurder geen vaste
woon- en verblijfplaats heeft. De curator heeft de bestuurder aangeschreven
op het laatst bekende adres. De curator heeft derhalve geen enkele informatie
ontvangen van de bestuurder.

16-07-2020 
 1

De curator heeft opnieuw gepoogd contact op te nemen met mevrouw B. Lont-
Vennink, voormalig bestuurder van de failliete stichting, voor inlichtingen. Dat
heeft nog niet tot een vruchtbaar resultaat geleid. De curator zal in de
aankomende verslagperiode vervolgstappen zetten.

16-07-2021 
 5

Zie 7.1. 15-10-2021 
 6



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Nog nader uit te voeren. 16-07-2020 
 1

De curator heeft de bestuurder van failliet gesproken, zijnde de heer Jaquet.
De bestuurder heeft kenbaar gemaakt dat hij de stichting eind 2018 van de
voormalig bestuurder (zijnde mevrouw B. Lont-Vennink) heeft overgenomen
voor een laag bedrag (200 euro). De bestuurder heeft eveneens aangegeven
dat hij na overname geen enkele activiteiten met de stichting heeft uitgevoerd,
dat er geen activa is en dat er geen personeel in dienst geweest is. De
bestuurder heeft eveneens kenbaar gemaakt dat hij niet beschikt over een
vaste woon- of verblijfplaats.

De curator komt tot de conclusie dat mogelijk sprake is van een zogenaamde
‘katvanger’. De curator onderzoekt hetgeen de bestuurder kenbaar heeft
gemaakt. De curator probeert in contact te komen met de voormalig
bestuurder. Belangrijkste reden hiervoor is dat de schuld van Vattenfall is
ontstaan in de periode dat de voormalig bestuurder nog verbonden was aan
de stichting (als enig bestuurder).

16-10-2020 
 2

Ten aanzien van de heer Jaquet is de curator opgevallen dat deze als
bestuurder was verbonden aan vele stichtingen en vennootschappen. Dit
bevestigt de gedachte van de curator dat de heer Jaquet een katvanger is en
de curator is voornemens hiervan aangifte faillissementsfraude te doen.

De curator tracht contact te krijgen met mevrouw B. Lont-Vennink. De curator is
opgevallen dat mevrouw B. Lont-Vennink eveneens bestuurder is (geweest)
van een vennootschap die eveneens (in maart 2018) in staat van faillissement
is verklaard. De curator tracht overleg te hebben met de curator van dit
faillissement.

15-01-2021 
 3

De curator heeft gepoogd contact te krijgen met mevrouw B. Lont-Vennink. Dit
is tot op heden niet gelukt. De curator doet nader onderzoek.

15-04-2021 
 4

De curator heeft opnieuw gepoogd contact op te nemen met mevrouw B. Lont-
Vennink, voormalig bestuurder van de failliete stichting, voor inlichtingen. Dat
heeft nog niet tot een vruchtbaar resultaat geleid. De curator zal in de
aankomende verslagperiode vervolgstappen zetten.

16-07-2021 
 5

De curator heeft de voormalig bestuurder een laatste termijn gesteld voor
aanleveren van informatie. De curator is voornemens een melding
faillissementsfraude te doen en nadien over te gaan tot opheffing van het
faillissement.

15-10-2021 
 6

Voorbereiden en opsturen formulier melding faillissementsfraude. 14-01-2022 
 7

De melding faillissementsfraude is opgesteld en zal worden ingediend. 14-04-2022 
 8

Naar aanleiding van de gedane fraudemelding bij het fraudemeldpunt, is de
zaak door het meldpunt overgezet naar de politie Noord-Nederland ter
verdere behandeling.

14-07-2022
 9



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

8. Crediteuren

€ 0,00

Toelichting 

Zie tussentijds financieel verslag en crediteurenlijsten.

16-07-2020 
 1

€ 617,00

Toelichting 

Zie tussentijds financieel verslag en crediteurenlijsten.

16-07-2020 
 1

Toelichting 

Zie tussentijds financieel verslag en crediteurenlijsten.

16-07-2020 
 1

Toelichting 

Zie tussentijds financieel verslag en crediteurenlijsten.

16-07-2020 
 1

3

Toelichting 

Zie tussentijds financieel verslag en crediteurenlijsten.

16-07-2020 
 1

€ 24.564,60

Toelichting 

Zie tussentijds financieel verslag en crediteurenlijsten.

16-07-2020 
 1

Nog niet bekend. 16-07-2020 
 1



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

9. Procedures

Geen. 16-07-2020 
 1

Nvt. 16-07-2020 
 1

Nvt. 16-07-2020 
 1

Geen. 16-07-2020 
 1

10. Overig

De curator kan geen contact krijgen met de bestuurder van de failliete
stichting. Vooralsnog is de curator gebleken dat de bestuurder geen vaste
woon- en verblijfplaats heeft. De curator heeft de bestuurder aangeschreven
op het laatst bekende adres. De curator heeft derhalve geen enkele informatie
ontvangen van de bestuurder.

De curator zal nadere pogingen doen om de bestuurder te bereiken. Mocht dit
niet lukken en er ook geen vaste woon- of verblijfplaats bekend is dan zal de
curator overgaan tot een melding faillissementsfraude (o.a. ontbreken
administratie)

16-07-2020 
 1

Uitvoeren rechtmatigheidsonderzoek. 16-10-2020 
 2

Aangifte faillissementsfraude.

Contact leggen met de voormalig bestuurder, mevrouw B. Lont-Vennink.

15-01-2021 
 3



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Nogmaals proberen contact te leggen met de voormalig bestuurder, mevrouw
B. Lont-Vennink. Nader onderzoek doen naar de voormalig bestuurder.

15-04-2021 
 4

De curator zal nog een laatste maal proberen een afspraak met mevrouw B.
Lont-Vennink, voor hij vervolgstappen zal ondernemen.

16-07-2021 
 5

De curator heeft de bestuurder een laatste termijn gesteld voor het
aanleveren van informatie. Blijft de bestuurder hiervan in gebreke, dan zal de
curator overwegen een melding faillissementsfraude te doen en nadien over te
gaan tot opheffing van het faillissement.

15-10-2021 
 6

De komende verslagperiode zal duidelijk worden of naar aanleiding van een
melding faillissementsfraude, aangifte kan worden gedaan.

14-01-2022 
 7

De melding faillissementsfraude is opgesteld en zal worden ingediend. 14-04-2022 
 8

Naar aanleiding van de gedane fraudemelding bij het fraudemeldpunt, is de
zaak door het meldpunt overgezet naar de politie Noord-Nederland ter
verdere behandeling.

14-07-2022
 9

De termijn van afw ikkeling is nog onbekend. 16-07-2020 
 1

14-10-2022 14-07-2022
 9

Zie plan van aanpak. 16-07-2020 
 1

Bijlagen
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