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Algemene gegevens
Naam onderneming
JeroH Holding B.V.

06-10-2020
1

Gegevens onderneming
Het openbaar verslag en het bijbehorende tussentijds financieel verslag zijn
geen prospectus of jaarrekening. Hoew el 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 bepaalde informatie
nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan w orden, of achteraf
bijgesteld dient te w orden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit
verslag geschetste perspectieven voor crediteuren. Verder is dit verslag mede
gebaseerd op gevoerde gesprekken met directie, w erknemers,
opdrachtgevers, partners, verhuurders en/of overige belanghebbenden.
Hoew el de ontvangen informatie gecontroleerd is en w ordt, is niet uitgesloten
dat er onjuiste informatie is verstrekt. Aan dit verslag kunnen derhalve geen
rechten w orden ontleend.
Adres: Beverdijcken 4, 5531 PV Bladel
KVK-nummer: 17209606
Datum van oprichting: 24 juli 2007

Activiteiten onderneming

06-10-2020
1

Activiteiten onderneming
De vennootschap heeft als bedrijfsomschrijving: financiële holdings, beleggen
en beheren.
De onderneming ontplooit de volgende activiteiten: uitsluitend
holdingactiviteiten inclusief verhuur van roerende zaken.

06-10-2020
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2018

€ 86.500,00

€ -18.486,00

€ 465.728,00

2017

€ 86.450,00

€ 44.664,00

€ 401.071,00

Toelichting financiële gegevens
De jaarrekening over 2018 is beschikbaar. Over 2019 en 2020 zijn voorlopige
cijfers beschikbaar.

06-10-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
1

06-10-2020
1

Toelichting
Er w as één w erknemer in dienst van gefailleerde. Het betreft de bestuurder.

Boedelsaldo
€ 0,00

06-10-2020
1

Toelichting
Geen.

€ 29.658,76

29-03-2021
2

Toelichting
In deze w ordt verw ezen naar het tussentijds financieel verslag.

€ 29.685,87

30-09-2021
3

Toelichting
In deze w ordt verw ezen naar het tussentijds financieel verslag.

€ 30.714,76
Toelichting
In deze w ordt verw ezen naar het tussentijds financieel verslag.

Verslagperiode

14-03-2022
4

Verslagperiode
van
8-9-2020

06-10-2020
1

t/m
5-10-2020
van
6-10-2020

29-03-2021
2

t/m
26-3-2021
van
27-3-2021

30-09-2021
3

t/m
29-9-2021
van
30-9-2021

14-03-2022
4

t/m
11-3-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

11 uur 50 min

2

19 uur 25 min

3

7 uur 10 min

4

1 uur 10 min

totaal

39 uur 35 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Bestuurder en enig aandeelhouder van gefailleerde is de heer J.W .H.M. Hoeks.

06-10-2020
1

1.2 Lopende procedures
Er is geen sprake van lopende procedures.
De curator heeft vooralsnog geen procedures ingesteld.

06-10-2020
1

1.3 Verzekeringen
Er lopen diverse verzekeringen. Bekeken zal w orden w elke verzekeringen
kunnen w orden beëindigd.

06-10-2020
1

Alle verzekeringen zijn inmiddels beëindigd.

29-03-2021
2

1.4 Huur
Gefailleerde w as gevestigd op het adres dat gehuurd w erd door haar
dochtervennootschap H&K Drank- en Partyservice B.V. De huurovereenkomst is
opgezegd.

06-10-2020
1

1.5 Oorzaak faillissement
Het faillissement is uitgesproken op eigen aangifte.

06-10-2020
1

De bestuurder van gefailleerde noemt de volgende oorzaken van het
faillissement:
JeroH Holding B.V. heeft tw ee dochtervennootschappen, H&K Drank- en
Partyservice B.V. en Hoeks Verhuur B.V. De tw ee dochtervennootschappen
houden zich uitsluitend bezig met het verzorgen van feesten en partijen
(catering, drank- en partyservice en verhuur van benodigdheden). Vanw ege de
coronacrisis en de maatregelen die in dat kader van overheidsw ege zijn
opgelegd zijn de inkomsten van de dochtervennootschappen (en daarmee ook
van de holding) opgedroogd. Enig zicht op verbetering op korte termijn w as er
niet. De dochtervennootschappen w aren niet meer in staat hun verplichtingen
jegens JeroH Holding B.V. en derden na te komen. JeroH Holding B.V. heeft zich
als enig aandeelhouder en bestuurder van haar dochtervennootschappen ten
aanzien van (onder meer) huisbank Rabobank verbonden voor de nakoming
van de aan de dochtervennootschappen verstrekte financieringen. Die en
andere verplichtingen kunnen door JeroH Holding B.V. niet meer w orden
nagekomen vanw ege het w egvallen van inkomen uit de
dochtervennootschappen.
Daarom is gevraagd het faillissement van de drie vennootschappen uit te
spreken. Dat is op 8 september 2020 gebeurd.
De door de bestuurder van gefailleerde genoemde oorzaken zijn in grote lijnen
juist gebleken.

29-03-2021
2

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
1

06-10-2020
1

Toelichting
Er w as één w erknemer in dienst van gefailleerde ten tijde van het uitspreken
van het faillissement. Het betreft de bestuurder.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
1

06-10-2020
1

Toelichting
Er w as één w erknemer in dienst van gefailleerde in het jaar voorafgaand aan
het faillissement. Het betreft de bestuurder.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

24-9-2020

1

geen

totaal

1

2.4 Werkzaamheden personeel
De bestuurder is ontslag aangezegd.

06-10-2020
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

geen

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Gefailleerde heeft geen onroerende zaken in eigendom.

06-10-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen.

06-10-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 26.560,71

€ 3.630,00

€ 5.000,03

€ 0,00

€ 31.560,74

€ 3.630,00

inventaris en voertuigen
surplus opbrengst vervoermiddel
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
Gefailleerde beschikt over tw ee bestelw agens, een koelw agen, een heftruck
en diverse kantoor- en keukeninventaris. De mogelijkheden voor verkoop
w orden onderzocht.

06-10-2020
1

De bedrijfsmiddelen zijn getaxeerd en aan diverse partijen aangeboden. Gelet
op de beperkte biedingen zijn de bedrijfsmiddelen vervolgens via een
internetveiling verkocht. De netto opbrengst bedroeg € 26.560,71.
Aan de bank als pandhouder is de opbrengst van de niet bodemzaken
afgedragen onder aftrek van de boedelbijdrage. Daarvoor w as een
minimumbedrag van € 3.630,00 afgesproken.
Verder is er nog een surplus van de opbrengst van een vervoermiddel
afgedragen door een pandhouder (leasemaatschappij).

29-03-2021
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De fiscus is bevoorrecht op de opbrengst van bodemzaken.

06-10-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Inventarisatie, correspondentie en taxatie.

06-10-2020
1

Verkoop, correspondentie, overleg.

29-03-2021
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

geen

€ 0,00

€ 0,00

totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er is geen sprake van voorraden.
Er is ook geen sprake van onderhanden w erk.

06-10-2020
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Geen.

06-10-2020
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

geen

€ 0,00

€ 0,00

totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting andere activa
Er zou geen sprake zijn van andere activa. Dit w ordt nog onderzocht.

06-10-2020
1

Er is niet gebleken van andere activa.

29-03-2021
2

3.9 Werkzaamheden andere activa
Geen.

06-10-2020
1

Onderzoek.

29-03-2021
2

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Er is sprake van een lening en een rekening-courantvordering op de
bestuurder van gefailleerde en zijn partner. De hoogte en mogelijkheden tot
aflossing w orden nog onderzocht.

06-10-2020
1

De bestuurder van gefailleerde heeft ook te verrekenen tegenvorderingen. Met
de bestuurder van gefailleerde w ordt een betalingsregeling afgesproken. De
verw achting is dat er vanaf mei 2021 minimaal € 500,- per maand zal w orden
afgelost.

29-03-2021
2

De betalingsregeling loopt inmiddels min of meer regelmatig.

14-03-2022
4

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Onderzoek en correspondentie.

06-10-2020
1

Overleg, onderzoek en correspondentie.

29-03-2021
2

Correspondentie.

14-03-2022
4

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 26.547,03

06-10-2020
1

Toelichting vordering van bank(en)
Rabobank heeft een vordering van € 26.547,03.
Bij ABN AMRO Bank N.V. w as sprake van een beperkt creditsaldo. Verzocht is
om dit bedrag op de boedelrekening over te maken.

Toelichting vordering van bank(en)

29-03-2021
2

Aan Rabobank is gevraagd om aanpassing van de vordering na afw ikkeling van
de opbrengst van de niet-bodemzaken.
ABN AMRO Bank N.V. heeft een creditsaldo van € 89,67 op de boedelrekening
voldaan.

€ 15.473,99

14-03-2022

Toelichting vordering van bank(en)

4

Vanw ege de afdracht van de opbrengst van verpande zaken is de vordering
van de bank lager gew orden.

5.2 Leasecontracten
Er is sprake van een leasecontract inzake een Renault bestelw agen. Het
betreft financial lease met een verpanding. De bestelw agen zal w orden
ingenomen en verkocht.

06-10-2020
1

De leasemaatschappij heeft de bestelw agen verkocht en het surplus aan de
boedel afgedragen.

29-03-2021
2

5.3 Beschrijving zekerheden
Rabobank heeft een pandrecht op inventaris en transportmiddelen, op spaaren depositogelden en op vorderingen op debiteuren.

06-10-2020
1

5.4 Separatistenpositie
De bank zal in deze als separatist optreden. In dat kader w orden afspraken
met de bank gemaakt.

06-10-2020
1

Met de bank zijn afspraken gemaakt. De bank heeft een boedelbijdrage van €
3.630,00 voldaan.

29-03-2021
2

Omdat ook de vordering in rekening-courant op de bestuurder van
gefailleerde en zijn partner onder de verpanding van de bank valt zijn er
afspraken met de bank gemaakt. Periodiek w orden bedragen aan de bank
doorbetaald. De bank zal uiteindelijk volledig kunnen w orden voldaan als de
regeling correct w ordt nageleefd.

14-03-2022
4

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Eventuele eigendomsvoorbehouden w orden geïnventariseerd en afgew ikkeld.

06-10-2020
1

Er zijn geen eigendomsvoorbehouden ingeroepen.

29-03-2021
2

5.6 Retentierechten
Daarvan is niet gebleken.

06-10-2020
1

5.7 Reclamerechten
Daarvan is niet gebleken.

5.8 Boedelbijdragen

06-10-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
€ 0,00

06-10-2020
1

Toelichting
Met de bank zullen afspraken w orden gemaakt over een te betalen
boedelbijdrage.

€ 3.630,00

29-03-2021
2

Toelichting
De bank heeft een boedelbijdrage van € 3.630,00 voldaan.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Correspondentie en onderzoek zekerheden.

06-10-2020
1

Correspondentie.

29-03-2021
2

Correspondentie.

14-03-2022
4

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Een tijdelijke voortzetting van de activiteiten is niet aan de orde, nu het
uitsluitend holdingactiviteiten betreft.

06-10-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet aan de orde.

06-10-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Geen.

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

06-10-2020
1

6.4 Beschrijving
Nu er uitsluitend sprake is van holdingactiviteiten is een doorstart niet aan de
orde.

06-10-2020
1

6.5 Verantwoording
Niet aan de orde.

06-10-2020
1

6.6 Opbrengst
€ 0,00

06-10-2020
1

Toelichting
Niet aan de orde.

6.7 Boedelbijdrage
€ 0,00

06-10-2020
1

Toelichting
Niet aan de orde.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Geen.

06-10-2020
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De administratie van gefailleerde is overhandigd. Een eerste onderzoek heeft
plaatsgevonden. De administratie is bijgew erkt.

06-10-2020
1

De administratie is onderzocht. Dit onderzoek geeft geen aanleiding tot
opmerkingen.

29-03-2021
2

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen zijn op de navolgende data gedeponeerd:
2016: 31-10-2017
2017: 29-10-2018
2018: 23-10-2019

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

06-10-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Gefailleerde heeft gebruik gemaakt van de vrijstelling voor kleine
rechtspersonen op grond van art. 2:396 lid 2 BW . Er is uitsluitend sprake van
een samenstellingsverklaring.

06-10-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Er is sprake van een geplaatst kapitaal van € 106.830,00.
Het gestorte kapitaal bedraagt € 106.830,00.
De aandelen zouden volgens de administratie van gefailleerde zijn volgestort.

06-10-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

06-10-2020
1

Naar het in de periode voorafgaand aan het faillissement gevoerde beleid en
eventuele bestuurdersaansprakelijkheid zal onderzoek w orden ingesteld.

Nee

29-03-2021
2

Toelichting
Dit onderzoek is uitgevoerd. Er zijn vooralsnog geen redenen om de
bestuurder aansprakelijk te stellen.

7.6 Paulianeus handelen
Nee

06-10-2020
1

Toelichting
Op dit moment zijn nog geen bijzondere rechtshandelingen vastgesteld.
Als daartoe aanleiding bestaat, zal er onderzoek w orden ingesteld.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Geen.

06-10-2020
1

De diverse onderzoeken zijn afgerond en geven vooralsnog geen aanleiding
tot in te stellen acties.

29-03-2021
2

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Inventarisatie en innemen administratie; eerste onderzoek.

06-10-2020
1

Onderzoek administratie; correspondentie en overleg met bestuurder.

29-03-2021
2

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00

06-10-2020
1

Toelichting
Er is sprake van de gebruikelijke faillissementskosten (met name nog vast te
stellen salaris curator).

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 13.082,00

06-10-2020
1

Toelichting
De fiscus heeft preferente vorderingen ingediend inzake loonheffingen en
omzetbelasting.

€ 42.506,00

29-03-2021
2

Toelichting
De fiscus heeft ook vorderingen ingediend inzake motorrijtuigenbelasting en
vennootschapbelasting. Er zal nog bekeken w orden of alle vorderingen correct
zijn.

€ 38.345,00

30-09-2021
3

Toelichting
De fiscale positie is volledig in kaart gebracht en w aar mogelijk zijn er
bezw aarschriften ingediend. Dit heeft geleid tot een aanpassing van de
ingediende fiscale vorderingen.

€ 38.421,00

14-03-2022
4

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00
Toelichting
Niet aan de orde.

8.4 Andere pref. crediteuren

06-10-2020
1

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

06-10-2020
1

Toelichting
Daarvan is vooralsnog niet gebleken.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
1

06-10-2020
1

Toelichting
Volgens de geconsolideerde administratie van JeroH Holding B.V., Hoeks
Verhuur B.V. en H&K Drank- en Partyservice B.V. zijn er 16 concurrente
crediteuren.
Er is op dit moment één crediteur die een vordering heeft ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 144,00

06-10-2020
1

Toelichting
Volgens de geconsolideerde administratie van JeroH Holding B.V., Hoeks
Verhuur B.V. en H&K Drank- en Partyservice B.V. bedragen de vorderingen van
concurrente crediteuren een bedrag van € 47.724,35.
Er is op dit moment voor een bedrag van € 144,00 aan concurrente
vorderingen ingediend.

€ 144,00

29-03-2021
2

Toelichting
De verw achting is dat de meeste niet ingediende vorderingen zien op de
faillissementen van Hoeks Verhuur B.V. en H&K Drank- en Partyservice B.V. Dit
w ordt nog onderzocht.

€ 144,00
Toelichting
Dit onderzoek alsmede het nogmaals aanschrijven van diverse crediteuren
heeft inderdaad uitgew ezen dat er vrijw el zeker geen andere concurrente
crediteuren zijn.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

14-03-2022
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
De vooruitzichten voor crediteuren zijn nog niet goed in te schatten.

06-10-2020
1

Als de bestuurder van gefailleerde in staat is om de vorderingen die
gefailleerde op hem heeft te voldoen, dan zullen mogelijk alle schuldeisers
volledig voldaan kunnen w orden.

29-03-2021
2

Deze verw achting bestaat nog steeds. W el zal de afw ikkeling op deze w ijze
enige tijd in beslag nemen. Periodiek zal w orden bezien of snellere
aflossing/afw ikkeling mogelijk is.

14-03-2022
4

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Inventarisatie en correspondentie.

06-10-2020
1

Correspondentie.

29-03-2021
2

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet aan de orde.

06-10-2020
1

9.2 Aard procedures
Niet aan de orde.

06-10-2020
1

9.3 Stand procedures
Niet aan de orde.

06-10-2020
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Geen.

06-10-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De volgende w erkzaamheden dienen nog verricht te w orden:
a. verkoop activa in overleg met pandhouder;
b. onderzoek administratie;
c. oorzaken faillissement;
d. onderzoek bestuurdersaansprakelijkheid;
e. afw ikkeling positie fiscus;
f. inventarisatie crediteuren;
g. onderzoek rekening-courant directie en lening bestuurder.

06-10-2020
1

De volgende w erkzaamheden dienen nog verricht te w orden:
a. onderzoek fiscale positie;
b. verdere inventarisatie crediteuren;
c. afw ikkelen rekening-courant directie en lening bestuurder; controle naleving
betalingsregeling.

29-03-2021
2

De volgende w erkzaamheden dienen nog verricht te w orden:
a. afw ikkelen rekening-courant directie en lening bestuurder; controle
naleving betalingsregeling en afw ikkeling met bank (pandhouder).

14-03-2022
4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
De termijn van afw ikkeling is nog niet goed in te schatten.

06-10-2020
1

De termijn van afw ikkeling is afhankelijk van de mogelijkheden van de
bestuurder van gefailleerde om zijn schulden aan gefailleerde af te lossen.

29-03-2021
2

10.3 Indiening volgend verslag
14-9-2022

14-03-2022
4

10.4 Werkzaamheden overig
In de eerste verslagperiode zijn de volgende w erkzaamheden verricht: overleg
bestuurder, inventariseren activa, inventariseren schulden, correspondentie
bank, correspondentie crediteuren en correspondentie overig.

06-10-2020
1

In de tw eede verslagperiode zijn de volgende w erkzaamheden verricht:
overleg bestuurder, afronden diverse onderzoeken, verkoop activa en
afw ikkeling koopsom, inventariseren schulden, correspondentie bank,
correspondentie crediteuren en correspondentie overig.

29-03-2021
2

In de derde verslagperiode zijn de volgende w erkzaamheden verricht:
overleg bestuurder, inventariseren schulden, correspondentie bank,
correspondentie crediteuren en correspondentie overig.

14-03-2022
4

Bijlagen
Bijlagen

