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Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Filicare is opgericht op 25 mei 2009. Overigens bestond de onderneming als 
zodanig al langer; zij werd sedert 1 januari 2005 gedreven als eenmanszaak 
en per 1 januari 2008 als vennootschap onder firma. Initiators van FiliCare 
waren de heer Hindrik Akkerman ("de heer Akkerman") en mevrouw Fillippina 
Akkerman-van der Heide ("mevrouw Akkerman'). Zij besloten een zorginstelling 
in te richten vanuit de eigen (echtelijke) woning, althans boerderij, staande en 
gelegen aan de Drachtster Heawei 16 te (9215 VS) De Veenhoop 
("Zorgboerderij"). De familie Akkerman woont thans elders. De boerderij, de 
onroerende zaak, is niettemin nog altijd het eigendom van beiden.

Vanuit de Zorgboerderij wordt zorg verleend aan minderjarigen en 
jongvolwassenen met een gedragsstoornis, ontw ikkelingsachterstand, autisme 
dan wel een combinatie. De Zorgboerderij biedt ruimte aan maximaal acht 
'bewoners' voor w ie wordt voorzien in vierentw intiguurszorg. Een negende 
kamer is beschikbaar voor crisisopvang. Vanuit de Zorgboerderij wordt tevens 
dagbesteding aangeboden aan andere minderjarigen en jongvolwassenen uit 
de regio. 

FiliCare groeide, en zo kwam het tot de opening van locaties in Heerenveen. 
Inspelend op grote vraag, kwam het tot de opening van Nieuw Dialoog, een 
(ambulant) GGZ-centrum voor diagnostiek, voor behandeling, begeleiding en 
consultatie, thans kantoorhoudende aan Het Meer 58c (8448 GK) Heerenveen 
("Nieuw Dialoog"). Daarnaast kwam het tot de opening van nog een derde 
zorglocatie, een kleinschaliger woonvorm dan de Zorgboerderij aan Het 
Zetveld 54-58 te (8447 BJ) Heerenveen ("Het Zetveld"). In Het Zetveld wordt 
zorg geboden aan (jong)volwassenen met autisme, al dan niet gecombineerd 
met een verstandelijke beperking. Het Zetveld biedt ruimte aan maximaal vijf 
cliënten, aan w ie (eveneens) vierentw intiguurszorg wordt geboden. De drie 
zorglocaties worden alle geëxploiteerd van uit (de rechtspersoon) FiliCare.
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Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2014 € 1.412.481,00

2015 € 1.173.566,00

28 03-05-2018 
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Boedelsaldo

Verslagperiode

Bestede uren

€ 232.394,79 03-05-2018 
 7

€ 215.887,67 10-08-2018 
 8

€ 218.345,45 03-12-2018 
 10

€ 218.438,17 21-01-2019 
 11

€ 245.762,18 14-08-2019
 13

van 
8-1-2018

t/m 
7-4-2018

03-05-2018 
 7

van 
8-4-2018

t/m 
7-7-2018

10-08-2018 
 8

van 
8-7-2018

t/m 
7-10-2018

03-12-2018 
 10

van 
8-10-2018

t/m 
7-1-2019

21-01-2019 
 11

van 
8-1-2019

t/m 
7-4-2019

13-05-2019 
 12

van 
8-4-2019

t/m 
7-7-2019

14-08-2019
 13



Bestede uren

Toelichting bestede uren

1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

Verslagperiode Bestede uren

7 4,05 uur

8 4,05 uur

10 5,25 uur

11 4,00 uur

12 3,55 uur

13 1,33 uur

totaal 22,23 uur

Het totaal aantal bestede uren in het faillissement is 314 uur en 55 minuten 10-08-2018 
 8

Het totaal aantal bestede uren in het faillissement is 319 uur en 20 minuten 03-12-2018 
 10

het totaal aantal bestede uren in het faillissement is 224 uur en 20 minuten 21-01-2019 
 11

Het totaal aantal bestede uren in het faillissement is 328 uur en 15 minuten. 
Abusievelijk is in verslag 11 genoemd 224 uur en 20 minuten, dit moest zijn 
324 uur en 20 minuten.

13-05-2019 
 12

Het totaal aantal bestede uren is 329 uren en 35 minuten. 14-08-2019
 13

1. Inventarisatie



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

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

3.9 Werkzaamheden andere activa

2. Personeel

Met een personeelslid is gecorrespondeerd over diens BIG-registratie. 03-12-2018 
 10

3. Activa



4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

4. Debiteuren

In de afgelopen periode zijn er nog weer debiteuren geïnd door de 
doorstarter. Op korte termijn moet er duidelijkheid komen over de nog te 
incasseren debiteuren en de af te sluiten DBC's. Een deel is in het financieel 
verslag verantwoord als "overige inkomsten".

10-08-2018 
 8

Ondanks herhaald verzoek daartoe is er (nog) onduidelijkheid over de nog te 
incasseren debiteuren en de af te sluiten DBC's.

13-05-2019 
 12

Ondank herhaald verzoek daartoe is er nog onduidelijkheid over de nog te 
incasseren debiteuren en de af te sluiten DBC's. 

14-08-2019
 13

- overleg doorstarter
- overleg met ouders over de afw ikkeling van de zorgovereenkomsten

10-08-2018 
 8

- overleg doorstarter 03-12-2018 
 10



5.1 Vordering van bank(en)

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

5. Bank/Zekerheden

Na enige correspondentie tussen de curator, de fiscus en de doorstarter zijn 
de aanslagen motorrijtuigenbelasting die betrekking hebben op de periode van 
na het uitspreken van het faillissement voldaan door de doorstarter.
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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

7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

7. 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

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

8. Crediteuren

€ 141.583,51 13-05-2019 
 12

€ 166.208,88 03-05-2018 
 7

€ 166.094,11 13-05-2019 
 12

In de volgende periode zal onderzocht worden hoe het faillissement zal 
worden afgewikkeld. Waarschijnlijk wordt het een vereenvoudigde afw ikkeling, 
beëindiging conform artikel 137a Fw.  Er is helaas niet voldoende actief om alle 
crediteuren te voldoen. 

13-05-2019 
 12

Met één van de boedelcrediteuren is gecorrespondeerd over het voldoen van 
diens vordering voorafgaand aan de afw ikkeling van het faillissement. Na 
overleg met de rechter-commissaris is besloten om tot uitbetaling aan deze 
schuldeiser over te gaan. Het boedelsaldo is daartoe ruim toereikend.

03-12-2018 
 10

Als gevolg van de betaling aan één van de boedelcrediteuren is het saldo 
gewijzigd.

13-05-2019 
 12



9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

9. Procedures

10. Overig

Zodra alle debiteuren zijn geïnd, kan het faillissement afgewikkeld worden. 10-08-2018 
 8

het volgend verslag wordt drie maanden na het huidige verslag ingediend, 
tenzij het faillissement eerder wordt afgewikkeld. 

21-01-2019 
 11

Bijlagen
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