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Naam onderneming
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Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Betreft

Algemene gegevens

Oldskool Generations B.V. 05-10-2018 
 1

Oldskool Generations B.V. was gevestigd aan het Joop van den Endeplein 1, 
ruimte 3409, te 1217 WJ Hilversum.

In het kader van de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten maakte Oldskool 
Generations B.V. ook gebruik van de handelsnaam: OG Lifestyle.

05-10-2018 
 1

- detailhandel via internet in kleding en mode-artikelen;
- detailhandel via internet in een algemeen assortiment non-food;
- via internet ontw ikkelen, vermarkten en verhandelen van 
consumentenproducten op het gebied van fashion, design en music.

05-10-2018 
 1

Er zijn op dit moment geen financiële gegevens van Oldskool Generations B.V. 
bij mij bekend.

05-10-2018 
 1
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Datum uitspraak 04-09-2018

R-C mr. Hofman
Curator mr W. Ploeg



Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

Bestede uren

Toelichting bestede uren

1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

2 05-10-2018 
 1

Boedelsaldo
€ 0,00

05-10-2018 
 1

van
4-9-2018

t/m
5-10-2018

05-10-2018 
 1

van
6-10-2018

t/m
11-1-2019

11-01-2019
 2

Verslagperiode Bestede uren

1 8,90 uur

2 6,20 uur

totaal 15,10 uur

1. Inventarisatie

Op 18 januari 2017 werd de besloten vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid Oldskool Generations B.V. opgericht.

Het geplaatst kapitaal van Oldskool Generations B.V. bedraagt, zo blijkt uit het 
handelsregister, € 100,--.

Op de datum van het uitspreken van het faillissement waren de heer L.O. 
Weldink en de heer A.E. Kirkos bestuurder van Oldskool Generations B.V.

05-10-2018 
 1



1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

Voor zover ik heb kunnen nagaan, is er geen sprake van lopende procedures. 05-10-2018 
 1

De verzekeringen die Oldskool Generations B.V. in het kader van de 
uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten heeft afgesloten, waren, voor zover ik 
heb kunnen nagaan, op de datum van het uitspreken van het faillissement 
reeds beëindigd.

05-10-2018 
 1

Op de datum van het uitspreken van het faillissement werd er door Oldskool 
Generations B.V. geen bedrijfspand meer gehuurd.

In het kader van de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten heeft Oldskool 
Generations B.V. in het verleden gebruik gemaakt van een bedrijfspand te 
Hilversum. Tijdens mijn bezoek aan dit bedrijfspand op 4 september 2018 is 
het mij duidelijk geworden, dat de huurovereenkomst met betrekking tot dit 
pand reeds enige tijd geleden al is beëindigd.

05-10-2018 
 1

Oldskool Generations B.V. heeft, in het kader van de uitoefening van haar 
bedrijfsactiviteiten, bestellingen gedaan bij de besloten vennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid Mobilestock B.V. In verband met deze bestellingen 
heeft Mobilestock B.V. aan Oldskool Generations B.V. facturen verstuurd. 
Ondanks diverse verzoeken en sommaties daartoe heeft Oldskool Generations 
B.V. deze facturen niet betaald. Gelet hierop heeft Mobilestock B.V. uiteindelijk 
geen andere mogelijkheid gezien dan het aanvragen van het faillissement van 
Oldskool Generations B.V.

Het verzoekschrift tot faillietverklaring is op 4 september 2018 behandeld in de 
raadkamer van de rechtbank Midden-Nederland, locatie Lelystad. Tijdens deze 
zitting is één van de bestuurders van Oldskool Generations B.V., te weten: de 
heer Kirkos, verschenen.

In haar vonnis van 4 september 2018 heeft de rechtbank uiteindelijk het 
faillissement uitgesproken van Oldskool Generations B.V.

Hoewel de bestuurders zijn gewezen op de mogelijkheid tot het instellen van 
hoger beroep tegen het vonnis tot faillietverklaring hebben zij van deze 
mogelijkheid geen gebruik gemaakt.

05-10-2018 
 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

05-10-2018 
 1

Personeelsleden
0

05-10-2018 
 1

Gelet op het feit dat er op de datum van het uitspreken van het faillissement 
geen werknemers in loondienst waren bij de gefailleerde vennootschap, zijn 
hieromtrent door mij geen werkzaamheden te verrichten.

05-10-2018 
 1

3. Activa

Beschrijving Verkoopopbr. Hypotheek Boedelbijdr.

Er is geen sprake van onroerende zaken die
in eigendom toebehoren aan de gefailleerde
vennootschap.

totaal € 0,00 € 0,00

N.v.t. 05-10-2018 
 1

N.v.t. 05-10-2018 
 1



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Er zijn door mij geen bedrijfsmiddelen
aangetroffen.

totaal € 0,00 € 0,00

N.v.t. 05-10-2018 
 1

N.v.t. 05-10-2018 
 1

N.v.t. 05-10-2018 
 1

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Door mij zijn geen voorraden aangetroffen.

Op de datum van het uitspreken van het
faillissement was er geen sprake van
onderhanden werk.

totaal € 0,00 € 0,00

N.v.t. 05-10-2018 
 1

N.v.t. 05-10-2018 
 1

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Hiervan is geen sprake.

totaal € 0,00 € 0,00



Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5.1 Vordering van bank(en)

N.v.t. 05-10-2018 
 1

N.v.t. 05-10-2018 
 1

4. Debiteuren

Beschrijving Omvang Opbrengst Boedelbijdr.

Voor zover ik heb kunnen nagaan, is er geen
sprake van debiteurenvorderingen.

totaal € 0,00 € 0,00 € 0,00

Het is mij tot op heden nog niet gebleken, dat er sprake is van 
debiteurenvorderingen. In de komende verslagperiode zal ik hieromtrent nader 
onderzoek doen.

05-10-2018 
 1

Ondanks pogingen daartoe beschik ik nog niet over de (volledige) 
administratie van de gefailleerde vennootschap. Op basis van de thans bij mij 
bekende informatie moet ik het er vooralsnog echter voor houden, dat er 
geen sprake is van debiteurenvorderingen. Ik zal mijn onderzoek hieromtrent 
gaan voortzetten, zodra ik de beschikking heb over de ontbrekende 
administratie van de gefailleerde vennootschap.

11-01-2019
 2

- onderzoek doen naar eventuele debiteurenvorderingen. 05-10-2018 
 1

Zolang de ontbrekende administratie van de gefailleerde vennootschap nog 
niet in mijn bezit is, zijn er ter zake van eventuele debiteurenvorderingen 
vooralsnog geen verdere werkzaamheden door mij te verrichten.

11-01-2019
 2

5. Bank/Zekerheden



5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

€ 0,00

In het kader van de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten maakte de 
gefailleerde vennootschap gebruik van een betaalrekening bij ING. Deze bank 
heeft mij inmiddels de mutatieoverzichten van de bankrekening van de 
gefailleerde vennootschap toegestuurd.

In haar begeleidende e-mailbericht heeft ING aangegeven dat de 
bankrekening reeds voor de datum van het uitspreken van het faillissement 
was stopgezet. Er is geen sprake van een credit- of debetsaldo.

05-10-2018 
 1

Er is geen sprake van leasecontracten. 05-10-2018 
 1

De gefailleerde vennootschap heeft, voor zover ik dat heb kunnen nagaan, 
geen zekerheden gesteld.

05-10-2018 
 1

*** 05-10-2018 
 1

Tot op heden hebben zich bij nog geen crediteuren gemeld, die zich hebben 
beroepen op een eigendomsvoorbehoud.

05-10-2018 
 1

Er hebben zich bij mij nog geen crediteuren gemeld, die zich hebben beroepen 
op een retentierecht.

05-10-2018 
 1

*** 05-10-2018 
 1

€ 0,00 05-10-2018 
 1

Met betrekking tot de hiervoor genoemde punten zijn vooralsnog door mij 
geen verdere werkzaamheden te verrichten.

05-10-2018 
 1





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

Aangezien de gefailleerde vennootschap op de datum van het uitspreken van 
het faillissement haar activiteiten reeds feitelijk had gestaakt, waren er 
onvoldoende mogelijkheden voor het voortzetten van de exploitatie.

05-10-2018 
 1

N.v.t. 05-10-2018 
 1

N.v.t. 05-10-2018 
 1

Doorstarten onderneming

Aangezien de gefailleerde vennootschap op de datum van het uitspreken van 
het faillissement haar activiteiten reeds feitelijk had gestaakt, waren er 
onvoldoende mogelijkheden voor het realiseren van een doorstart.

05-10-2018 
 1

N.v.t. 05-10-2018 
 1

N.v.t.
05-10-2018 

 1

N.v.t.
05-10-2018 

 1

N.v.t. 05-10-2018 
 1



7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7. Rechtmatigheid

Op 10 september 2018 had ik een bespreking met één van de bestuurders van 
de gefailleerde vennootschap, te weten de heer Kirkos. Hij vertelde mij tijdens 
onze bespreking dat de administratie van de gefailleerde vennootschap in het 
bezit is van de andere bestuurder, de heer Weldink. Ondanks verzoeken 
daartoe heeft de heer Weldink de administratie van de gefailleerde 
vennootschap nog niet aan mij ter hand gesteld. Indien hij dit niet alsnog op 
korte termijn doet, zal ik aan de rechter-commissaris het verzoek doen om de 
heer Weldink voor een faillissementsverhoor op te roepen.

ING heeft mij de mutatieoverzichten van de bankrekening van de gefailleerde 
vennootschap toegestuurd.

05-10-2018 
 1

In de afgelopen verslagperiode heb ik diverse keren gecorrespondeerd met 
de heer Weldink. Deze correspondentie heeft er tot op heden echter nog niet 
toegeleid, dat er een bespreking met de heer Weldink heeft plaatsgevonden. 
Mijn correspondentie met de heer Weldink heeft er evenmin toegeleid, dat ik 
de beschikking heb gekregen over de administratie van de gefailleerde 
vennootschap. 

Ik streef ernaar om in januari 2019 alsnog een bespreking te hebben met de 
heer Weldink. Het doel van deze bespreking is niet alleen het verkrijgen van 
meer informatie, maar ook om de administratie van de gefailleerde 
vennootschap in mijn bezit te krijgen. 

11-01-2019
 2

Uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt dat er door de 
gefailleerde vennootschap geen jaarrekeningen zijn gedeponeerd. Gelet op de 
oprichtingsdatum was zij hiertoe ook nog niet verplicht.

05-10-2018 
 1

*** 05-10-2018 
 1

In de komende verslagperiode zal ik nader onderzoek doen naar het antwoord 
op de vraag of er aan de volstortingsplicht is voldaan.

05-10-2018 
 1

Voor zover ik in de bankafschriften van de gefailleerde vennootschap heb 
kunnen nagaan, is er niet voldaan aan de volstortingsplicht. Ik zal aan de 
bestuurders het verzoek gaan doen om het oprichtingskapitaal te storten op 
de faillissementsrekening.

11-01-2019
 2



7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Nee

Naar eventuele feiten en/of omstandigheden die w ijzen op mogelijk 
onbehoorlijk bestuur zal in de komende verslagperiode nader onderzoek 
worden gedaan.

05-10-2018 
 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Nee

Op basis van de thans bij mij in bezit zijnde administratie zijn er vermoedens 
ontstaan van onbehoorlijk bestuur. Ik heb, mede vanwege het ontbreken 
van een deel van de administratie,  echter nog niet kunnen vaststellen dat er 
daadwerkelijk sprake is geweest van een onbehoorlijke taakvervulling en dat 
dit een belangrijke oorzaak is geweest van het faillissement. In de komende 
verslagperiode zal ik mijn onderzoek hieromtrent voortzetten en trachten af 
te ronden. 

11-01-2019
 2

7.6 Paulianeus handelen
Nee

Hoewel er vermoedens zijn van paulianeus handelen heb ik dit nog niet 
kunnen vaststellen. In de komende verslagperiode zal ik mijn onderzoek 
hieromtrent voortzetten.

05-10-2018 
 1

7.6 Paulianeus handelen
Nee

Ondanks mijn vermoedens hieromtrent heb ik nog niet kunnen vaststellen, 
dat er daadwerkelijk sprake is geweest van paulianeuze handelingen. Zodra 
de ontbrekende administratie van de gefailleerde vennootschap in mijn bezit 
is, zal ik mijn onderzoek naar mogelijk paulianeus handelen voortzetten.

11-01-2019
 2

Voor wat betreft de rechtmatigheid verw ijs ik naar hetgeen ik hiervoor heb 
gesteld.

05-10-2018 
 1



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

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

- trachten de administratie van de gefailleerde vennootschap in mijn bezit te 
krijgen;
- onderzoeken of er aan de volstortingsplicht is voldaan;
- onderzoek doen naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus 
handelen.

05-10-2018 
 1

- trachten een bespreking te hebben met de heer Weldink, alsmede trachten 
de ontbrekende administratie in mijn bezit te krijgen. Indien ik niet uiterlijk op 
31 januari 2019 alsnog een bespreking heb gehad met de heer Weldink en/of 
de ontbrekende administratie in mijn bezit heb, zal ik aan de rechter-
commissaris het verzoek doen om een verhoor te plannen;
- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur voortzetten.

11-01-2019
 2

8. Crediteuren

€ 0,00

Er is geen sprake van boedelvorderingen.

05-10-2018 
 1

€ 0,00

De belastingdienst heeft nog geen vordering ter verificatie ingediend.

05-10-2018 
 1

€ 41.315,00 11-01-2019
 2

€ 0,00 05-10-2018 
 1

€ 1.133,32

Het betreft hier de vordering ter zake van de kosten voor het aanvragen van 
het faillissement.

05-10-2018 
 1



8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

1 05-10-2018 
 1

7 11-01-2019
 2

€ 8.756,23 05-10-2018 
 1

€ 15.075,32 11-01-2019
 2

Nog niet bekend. 05-10-2018 
 1

- verder gaan met het inventariseren van de crediteuren. 05-10-2018 
 1



9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

9. Procedures

N.v.t. 05-10-2018 
 1

N.v.t. 05-10-2018 
 1

N.v.t. 05-10-2018 
 1

N.v.t. 05-10-2018 
 1



10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

10. Overig

- onderzoek doen naar eventuele debiteurenvorderingen;
- trachten de administratie van de gefailleerde vennootschap in mijn bezit te 
krijgen;
- onderzoeken of er aan de volstortingsplicht is voldaan;
- onderzoek doen naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus 
handelen;
- verder gaan met het inventariseren van de crediteuren.

05-10-2018 
 1

- trachten een bespreking te hebben met de heer Weldink, alsmede trachten 
de ontbrekende administratie in mijn bezit te krijgen. Indien ik niet uiterlijk op 
31 januari 2019 alsnog een bespreking heb gehad met de heer Weldink en/of 
de ontbrekende administratie in mijn bezit heb, zal ik aan de rechter-
commissaris het verzoek doen om een verhoor te plannen;
- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur voortzetten.

11-01-2019
 2

Nog niet bekend. 05-10-2018 
 1

11-4-2019 11-01-2019 
 2

Voor wat betreft de nog door mij te verrichten werkzaamheden verw ijs ik naar 
hetgeen ik hiervoor onder "Plan van aanpak" heb gemeld.

05-10-2018 
 1

Met betrekking tot de nog door mij te verrichten werkzaamheden verw ijs ik 
naar hetgeen ik hiervoor onder "plan van aanpak" heb gemeld.

11-01-2019
 2

Bijlagen
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