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Activiteiten onderneming
Omzetgegevens
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Verslagperiode
Bestede uren in verslagperiode
Bestede uren Totaal

De Wildenman B.V.
Bakelsedijk 264, 5703 JJ Helmond
0492599798
Mw. M.A. van der Donk
C01/14/636 F
12 augustus 2014
mr. J.A. van der Meer
mr. S.J.O de Vries
Exploitatie van seksclubs
€ 62.241,42 (interne cijfers 2014)
2
€ 10.074,67
9 februari 2015 tim 27 augustus 2015
5,7 uur
33,4 uur

Disclaimer
Het openbaar verslag en het bijbehorende financieel verslag zijn geen prospectus
of jaarrekening. Informatie die in dit openbaar verslag staat vermeld heeft
uitsluitend ten doel schuldeisers conform art. 73a Fw. slechts een globaal en
voorlopig inzicht te geven over de stand van zaken en de boedel in dit faillissement
op het moment van deze verslaglegging en kan derhalve niet worden beschouwd
als een rekening en verantwoording van de afwikkeling van de boedel. Op de
inhoud van dit verslag kan derhalve noch in noch buiten rechte een beroep worden
gedaan.

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De Wildenman B.V. werd van 20 mei 2005 tot 1 januari 2014 bestuurd door mevrouw
M.A. van der Donk. Zij is eveneens enig aandeelhouder van De Wildenman B.V. Van 1
januari 2014 tot 4 augustus 2014 werd de B.v. bestuurd door de heer J.T.J. van Diepen.
Op 4 augustus 2014 is de heer L.M.N. van der Putten ingeschreven als bestuurder, echter
hij is diezelfde dag ook weer uitgeschreven als bestuurder. Mevrouw Van der Donk is de
contactpersoon van de curator.
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1.4 Lopende procedures : Niet van toepassing.

1.2 Winst en verlies

2013: -/- € 68.478,41 (interne cijfers)
2012: -/- € 44.946,75
2011: -/- € 52.075,84

1.3 Balanstotaal

2012: € 17.676,00
2011: € 21.009,00
2010: € 21.371,00

1.5 Verzekeringen

De lopende verzekeringen zullen door de curator worden beëindigd.

1.6 Huur

Beide clubs werden gehuurd van de heer J.G. van Aarie. De curator heeft de
huurovereenkomsten opgezegd met toepassing van art. 39 Fw.

1. 7 Oorzaak faillissement

De Wildenman B.V. exploiteerde een tweetal seksclubs, te weten club Boszicht in
Helmond en club Yoyum in Baarle-Nassau. Mevrouw Van der Donk heeft verklaard dat de
klandizie sterk is teruggelopen. Dat kwam onder meer door de invoering van het
rookverbod en de grote concurrentie van Duitse seksclubs. Duitse seksclubs zijn kennelijk
aanzienlijk goedkoper dan de Nederlandse. Bovendien heeft mevrouw Van der Donk
aangegeven dat de gemeente Helmond de sluitingstijd (03.00 uur) streng is gaan
handhaven. De meeste klanten kwamen echter pas na 03.00 uur, wanneer zij
bijvoorbeeld terugkwamen van andere uitgaansgelegenheden.

Mevrouw Van der Donk heeft overleg gevoerd met enkele partijen over overname van de
clubs, echter daar is men uiteindelijk niet uitgekomen.

De grootste schuldeiser in het faillissement is de verhuurder van de beide clubs. Volgens
de administratie is er een huurachterstand van circa € 280.000,00.

2. Personeel

2. 1 Aantal ten tijde van faill. : 2
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De failliete vennootschap had ten tijde van de faillietverklaring twee werknemers in dienst.
Zij waren werkzaam in de bar van de clubs (en waren dus géén sekswerkers).

De sekswerkers waren niet als werknemers in dienst. Zij werken volgens de 'opting in'
regeling van de belastingdienst. Deze regeling is tot stand gekomen in overleg tussen
(onder meer) het ministerie van Sociale Zaken en de Belastingdienst, met als doelom
duidelijkheid te scheppen over de juridische duiding van de arbeidsverhouding tussen de
sekswerker en de exploitant van de seksclub (in dit geval De Wildenman B.v.). De
belangrijkste consequentie van deze regeling is dat exploitant van de seksclub
rechtstreeks loonheffing en premie Zorgverzekeringswet aan de Belastingdienst betaalt,
ondanks de sekswerker niet als werknemer in dienst is. Er is geen verzekeringsplicht voor
werknemersverzekeringen.

Er heeft overleg plaatsgevonden met het UWV en ook het UWV ziet de sekswerkers niet
als werknemers van failliet.

Mevrouw Van der Donk ontving een management fee uit de B.V.

2.2 Aantal in jaar voor failI. :2

2.3 Datum ontslagaanzegging : 15 augustus 2014

3. Activa

Onroerende zaken
3. 1 Beschrijving : Niet van toepassing.

3.2 Verkoopopbrengst : Niet van toepassing.

3.3 Hoogte hypotheek : Niet van toepassing.

3.4 Boedelbijdrage : Niet van toepassing.

Bedrijfsmiddelen
3.5 Beschrijving

Mevrouw Van der Donk heeft aangegeven dat de clubs volledig gemeubileerd werden
gehuurd van de heer Van Aarie. De curator zal dit nog onderzoeken aan de hand van de
huurovereenkomsten en de administratie van failliet.

Uit de administratie is gebleken dat failliet eigenaar was van wat meubilair in de beide
clubs (denk aan tuinstoelen, wasmachine, tv's, et cetera). De curator heeft het meubilair
verkocht aan de verhuurder van de clubs voor een bedrag van € 1.000,00 te
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vermeerderen met BTW. Bovendien is er met de verhuurder overeengekomen de
huurovereenkomst eerder te beëindigen, zodat de boedelvordering ex art. 39 Fw zoveel
mogelijk is beperkt.

3.6 Verkoopopbrengst : Niet van toepassing.

3. 7 Boede/bijdrage : Niet van toepassing.

3.8 Bodemvoorrecht fiscus

De belastingdienst heeft een bodemvoorrecht op de bodemzaken.

Voorraden/ onderhanden werk
3.9 Beschrijving : Niet van toepassing.

3. 10 Verkoopopbrengst : Niet van toepassing.

3. 11 Boede/bijdrage : Niet van toepassing.

Andere activa
3. 12 Beschrijving

De curator is vooralsnog niet bekend met (andere) activa van failliet.

De curator heeft van de energieleverancier van failliet (als gevolg van beëindiging van de
overeenkomst) een teruggaaf ontvangen van € 8.816,80.

3.13 Verkoopopbrengst : Niet van toepassing.

4. Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren : Niet van toepassing.

4.2 Opbrengst : Niet van toepassing.

4.3 Boede/bijdrage : Niet van toepassing.
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5. Bank I Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

De failliete vennootschap bankierde bij ING Bank. De bankrekening kende ten tijde van de
faillietverklaring een debetsaldo van € 4.903,72. ING Bank heeft geen beroep gedaan op
enige zekerheidsrechten, zodat de curator ervan uitgaat dat er geen zekerheden zijn
bedongen.

5.2 Leasecontracten : Niet van toepassing.

5.3 Beschrijving zekerheden : Niet van toepassing.

5.4 Separatistenpositie : Niet van toepassing.

5.5 Boedelbijdragen : Niet van toepassing.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

De curator is niet bekend met enig beroep op eigendomsvoorbehoud.
Crediteuren Sita en Bavaria hebben aanspraak gemaakt op eigendomsvoorbehoud. Dit is
inmiddels afgewikkeld.

5.7 Reclamerechten

De curator is niet bekend met enig beroep op reclamerecht.

5.8 Retentierechten

De curator is niet bekend met enig beroep op retentierecht.

6. Doorstart I voortzetten

De activiteiten van de failliete vennootschap zijn reeds vóór de faillietverklaring gestaakt.
Het faillissement is op dinsdag 12 augustus 2014 uitgesproken. De clubs zijn op zaterdag
9 augustus 2014 voor het laatst open geweest. Voortzetting van de activiteiten was
zodoende niet aan de orde.

De curator heeft begrepen dat de verhuurder met een derde partij overeenstemming heeft
bereikt over de overname van beide clubs. De curator en deze partij zijn thans in overleg
over overname van activa van de failliete vennootschap (handelsnamen, website,
telefoonnummers en dergelijke).
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7. Rechtmatigheid

7. 1 Boekhoudplicht : In onderzoek.

De curator heeft zijn onderzoek afgerond en heeft geconcludeerd dat er is voldaan
aan de boekhoudplicht.

7.2 Depot jaarrekeningen

2012: 1 oktober 2013
2011: 6 december 2012
2010: 30 april2012

7.3Goedk. Verkl.Accountant : Niet van toepassing.

7.4 Stortingsverpl. aandelen

Gelet op het feit dat de Hoge Raad in haar arrest van 17 oktober 2003, NJ 2004/282 (De
Rijk q.q./De Roy) bepaalde dat op de verplichting tot volstorting van de aandelen de
verjaringstermijn van vijf jaar van art. 3:307 lid 1 BW van toepassing is, zou een dergelijke
verplichting zijn verjaard, zodat aan de vraag of de aandelen zijn volgestort geen praktisch
belang (meer) toekomt.

7.5 Onbehoorlijk bestuur : In onderzoek.

De curator ziet geen aanleiding om een vordering in te stellen wegens onbehoorlijk
bestuur.

7.6 Paulianeus handelen : In onderzoek.

In de optiek van de curator is er geen sprake van paulianeus handelen.

8. Crediteuren

8. 1 Boedelvorderingen : Salaris curator, UWV

8.2 Pref. vord. van de fiscus : € 19.618,00, € 25.457,00

8.3 Pref. vord. van het UWV : Nog niet bekend.

8.4 Andere pref. crediteuren : Nog niet bekend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren : 5
14
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren: € 15.953,29
€ 24.543,60

9. Procedures

9.1 Naam wederpartij(en) : Niet van toepassing.

9.2 Aard procedure : Niet van toepassing.

9.3 Stand procedure : Niet van toepassing.

Werkzaamheden : Niet van toepassing.

10.Overig

10.1 Termijn afwikkeling failI. : Nog niet bekend.

10.2Plan van aanpak

Het verrichten van reguliere faillissementswerkzaamheden, waaronder inventariseren
crediteuren, rechtmatighedenonderzoek.

De werkzaamheden in dit faillissement zijn afgerond. De curator zal gaat het dossier
dan ook afwikkelen.

10.3lndiening volgend verslag : Dit verslag geldt als eindverslag.

Best, 31 augustus 2015

Mr. J.A. van der Meer, Curator



Pagina 111

Tussentijds financieel verslag per 28-08-2015

1:. Aangetroffen middelen: €

€ 1.210,00

€
€

€
€
€

€

€
€
€
€ 8.816,80
€

€

€

l.. Opbrengst verkoop activa:
• Onroerendezaken
Af: rechten van derden

b Debiteuren:
• Boedeldebiteuren
• Pré-faillissement

~ Overige baten:
- bankrente en -kosten
- Afdrachten van inkomen aan boedel
- IngevolgeAerts/ABN opgevorderd van pandhouder
- restitutiesGDF Suez

1. Salaris en verschotten J.A. van der Meer
2. Totaal
3.

1.210,00 €

€
€
€

€

47,87

€

8.816,80

10.074,67 €

Incl. B.T.W.

€

€

€

B.T.W.

1.530,19

1.530,19

€

Ie. ThIlL flOg besChlkbur (bijlage1.)

Totaal A (incl. BTW)
Totaal B (incl. BTW)
Saldo boedelrekening
(afschriftnr .. , d.d ... -..-.... )

NL68 RABO 0188 9209 78

€
€

10.074,67

Financieel,28-8-2015



TIJDREGISTRATIE PER TIJDSCHRIJFGROEP

Verslag nummer
Verslag periode

Curator
Nummer faillissement
Naam faillissement
Rechter-commissaris
Rechtbank

3
09-02-2015 Urn 27-08-2015

mr. J.A. van der Meer
F.01/14/636
Faillissment Wildenman B.V., De
mr. S.J.O. de Vries
Oost-Brabant

Tijdschrijfgroep subtotaal tijd in verslagperiode nieuw totaal

1. Inventarisatie 3:48 0:00 3:48

2. Personeel 1:54 0:00 1:54

3. Activa 1:48 0:00 1:48

4. Debiteuren 0:06 0:00 0:06

5. Bank/zekerheden 1:06 0:30 1:36

6. DoorstarUVrtz. 0:24 0:00 0:24

7. Rechtmatigheden 1:06 1:00 2:06

8. Crediteuren 11:42 2:00 13:42

9. Procedures 0:00 0:00 0:00

10. Overige 5:48 2:12 8:00

11. P.M. 0:00 0:00 0:00

TOTAAL 27:42 5:42 33:24
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