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Bijlage 1
Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Nummer:

1
F11/367
Stichting Podium Kwakoe

Datum:

19-7-2011

Gegevens onderneming:
Faillissementsnummer:
Datum uitspraak:
Curator:
R-C:

Stichting Podium Kwakoe
F11/367
28-06-2011
Mr S.K.Li
Mevr. Mr W.A.H. Melissen

Activiteiten onderneming:

Ontwikkelen, produceren en uitvoeren
van culturele activiteiten die bijdragen
aan een brede maatschappelijke
ontwikkeling en participatie van de
Afrikaans-Surinaamse gemeenschap in
Amsterdam en Amsterdam Zuid-Oost.
Het leveren van een bijdrage aan de
Multi-culturalisering van de algemeen
maatschappelijke instituties en organen
d.m.v. het verlenen van diensten en
ondersteuning aan groepen en individuen
uit o.a. de hierboven genoemde
gemeenschap enerzijds en de instituties
en organen anderzijds.
Aan omzet moet er gedacht worden aan
hoofdzakelijk subsidies:
- 2010: € 315.470,00
- 2009: € 518.599,00
- 2008: € 538.299,00
- 2007: € 555.058,00
- 2006: € 508.619,00
- 2005: € 388.463,00

Omzetgegevens:

Saldo einde verslagperiode:
Verslagperiode:
Bestede uren in verslag periode:
Bestede uren Totaal:
1.

€ 8.805,59
28-6-2011 t/m 15-7-2011
1.572 min : 60 = 26 uren en 12 min
1.572 min : 60 = 26 uren en 12 min

Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Er is een Algemeen Bestuur met een Voorzitter,
: Secretaris, en een penningmeester, een 2e
penningmeester en 1 algemeen bestuurslid.
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Alsmede een dagelijks bestuurder, de laatste
maanden in de vorm van een waarnemend
directeur
1.2 Winst en verlies

: 2010: verlies: € 123.959,00
2009: verlies: € 54.941,00
2008: verlies: € 33.060,00
2007: verlies: € 9.121,00
2006: € 79.314,00
2005: € 13.571,00

1.3 Balanstotaal

: 2010: € 78.260,00
2009: € 215.118,00
2008: € 314.186,00
2007: € 292.712,00
2006: € 184.585,00

1.4 Lopende procedures

: Voor zover bekend n.v.t.
: Wordt nog aan gewerkt.

1.5 Verzekeringen

Lokaal Frissenstein 78 te 1102 AP Amsterdam Z-O
Is een art. 7: 230a BW lokaal, gehuurd voor 5
jaren, ingaande op 1-1-2007 t/m 31-12-2011.
De huurovereenkomst is door verhuurder
opgezegd per 31 juli 2011 en tevens de ontruiming
aangezegd per 31-7-2011.
1.6 Huur

:

De boedel heeft, op dit moment, nog geen
standpunt ingenomen. Formeel bestaat de
mogelijkheid om binnen de termijn van 2 maanden
na datum ontruimingsaanzegging een verzoek tot
ontruimingsbescherming bij de kantonrechter in te
dienen ex art. 7: 230a lid 1BW.
Van belang is om vooraf op te merken dat de
Stichting Podium Kwakoe niets te maken heeft
met en geheel losstaat van de jaarlijkse Kwakoe
festival.

1.7 Oorzaak faillissement

: In de jaren 70 was er een Stichting Surinaams
Jongerencentrum Kwakoe (SSJK). Zij hield zich
bezig met het organiseren van sociaal culturele,
educatieve en vrijetijdsbezigheden voor de
Surinaamse jongeren in de Bijlmer.
In 1994 werd het SSJK en het Kwakoe
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Zomerfestival gesplitst. Het Kwakoe Zomerfestival
werd verzelfstandigd en het SSJK werd het “AfroSurinaams Cultureel Centrum, het ASCC.
Ook dit ASCC werd door allerlei strubbelingen
gedwongen om haar activiteiten te staken in 2002.
In 2002 werd de Stichting Podium Kwakoe
opgericht met als doelen die hier voren onder
‘activiteiten onderneming’ staan omschreven.
De Stichting heeft 2 bronnen van inkomsten.
1 is de overheidssubsidie en 2 zijn andere
inkomsten zoals zaal verhuur.

2008

Subsidie
andere inkomsten
€ 180.185,€ 86.729,€ 90.889,- (afrek.2005)
€ 316.046,€ 95.648,€ 399.552,€ 67.395,€ 72.900,- (project subs.)
€ 458.280,€ 80.010,-

2009

€ 437.689,-

€ 80.910,-

2010

€ 256.718,-

€ 58.752,-

2005
2006
2007

De subsidies bleven stijgen t/m 2008. Dat geldt in
zekere mate ook voor de andere inkomsten.
Eind 2008, begin 2009, kwam de wereldwijde
economische crisis.
2009 was een soort van (stilstaand) overgangsjaar
met bijna gelijkblijvende inkomsten.
2010 was catastrofaal op beide inkomsten fronten.
De subsidies werden substantieel verminderd.
Omdat er tijdens het verhuren van een zaal voor
een feest een rel ontstond waarbij een werknemer
gewond raakte, werd het verhuren van zalen, van
overheidswege, verboden voor ruim een half jaar,
waardoor ook die inkomstenstroom stil werd
gelegd.
Dus enerzijds kelderde de inkomsten, in een zeer
korte tijd, dramatisch maar de kosten blijven
doorlopen en stijgen.

PAG.

3

Mr S. K. Li
advocaat

Gegevens onderneming:
Faillissementsnummer:

Stichting
F11/367

Passeerdersgracht 38bel
1016 XH Amsterdam

Podium Kwakoe

M.n. de loonkosten waren (in verhouding met
omzet/inkomsten veel te) hoog:
2010:
2009:
2008:
2007:
2006:

€ 268.774,00
€ 325.378,00
€ 334.362,00
€ 317.893,00
€ 236.261,00

Men was enerzijds veel te veel afhankelijk
geworden van overheidsfinanciering (subsidies).
In een tijd van bezuinigingen wordt het snelst en
hardst gesneden in sociale projecten.
Anderzijds waren de groeimogelijkheden om
andere, veel hogere, inkomsten te genereren bijna
niet aanwezig.
De projecten waren en worden juist opgezet en
bedoeld voor de sociaal meest zwakkeren in de
samenleving. Door entreegelden of
lidmaatschapsgelden te vragen en/of geld te
vragen voor koffie en thee etc. sluit je juist deze
mensen buiten “jouw deuren” en daarmee schiet jij
je doel(en) voorbij.
Andere commerciële activiteiten zijn niet mogelijk
omdat die in strijd zijn met a) de statutaire doelen
en b) de subsidie voorwaarden.
Als er geen verhoging mogelijk is in de
inkomstenzijde. Dan moet er gekort worden in de
uitgavenzijde, dus kosten besparen.
Kosten besparen betekent in zo’n geval dan
personeel ontslaan. Dat is in Nederland niet een
eenvoudige en zeker geen goedkoper pad om te
bewandelen. Hoewel de loonkosten in 2010 al
lager waren in vergelijking met de voorgaande
jaren is de vermindering toch te weinig en te laat
gebleken.
Een ander niet onbelangrijk punt kwam uit een
onderzoek van mr Owen Venloo van OVC
Consultancy Services, uitgevoerd in opdracht van
de portefeuillehouder Diversiteit van het Stadsdeel
Amsterdam Zuid-Oost, vanwege de (financiële)
problemen waarmee de Stichting Podium Kwakoe
kampte. Het eindrapport werd in maart 2011
gepresenteerd.
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In het kort komt het op neer dat zowel het
beleidmakende Bestuur van de Stichting als het
uitvoerende dagelijks bestuur zich meer moeten
professionaliseren. Met alleen goede bedoelingen
en “liefdewerk en oud papier” komt men er
vandaag de dag er niet meer mee weg.
Professionaliseren brengt echter weer veel hogere
extra kosten met zich mee. Dat is pas mogelijk als
de overheid bereid zou zijn om ook hiervoor geld
uit te trekken.
In tijden van tekorten worden de meest dringende
crediteuren als eerste betaald, i.c. de salarissen
van de werknemers en de “dwang
handelscrediteuren”, vooral diegene die aan de
deur staan te kloppen.
De grootste crediteur vormt de fiscus met
aanslagen loonheffingen.
2.

Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faill.
2.2 Aantal in jaar voor faill.
2.3 Datum ontslagaanzegging

Werkzaamheden

3.

: 7
: 2010: 11
2009: 12
: 29-6-2011
Overleg met bestuurders, werknemers en derden
belanghebbenden.
: Overleg met UWV, coördineren werknemers en
UWV.
Administratie doornemen. Crediteuren
aanschrijven.

Activa

Onroerende zaken
3.1 Beschrijving
3.2

Verkoopopbrengst

: n.v.t.
:

3.3

Hoogte hypotheek

:

3.4

Boedelbijdrage

:

PAG.

5

Mr S. K. Li
advocaat

Gegevens onderneming:

Stichting
F11/367

Faillissementsnummer:

Werkzaamheden
Bedrijfsmiddelen

Passeerdersgracht 38bel
1016 XH Amsterdam

Podium Kwakoe

:

3.5

Beschrijving

3.6

Verkoopopbrengst

3.7

Boedelbijdrage

Geen.
: Openbare executie verkoop door fiscus op 15 april
2011.
: n.v.t.
:

3.8

Bodemvoorrecht fiscus

:

Werkzaamheden

:

Voorraden/ onderhanden werk
3.9 Beschrijving

:

3.10 Verkoopopbrengst

:

3.11 Boedelbijdrage

:

Werkzaamheden

:

Andere activa
3.12 Beschrijving

: n.v.t.
:

3.13 Verkoopopbrengst
Werkzaamheden
4.

Geen
Zie executie verkoop fiscus

:

Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren
4.2 Opbrengst

: € 9.284,00
: n.n.b.

4.3 Boedelbijdrage

:

Werkzaamheden
5.

: Aanschrijven debiteuren.

Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)
5.2 Leasecontracten
5.3 Beschrijving zekerheden

: n.v.t.
: Ja thans 2, maar ook de lease zaken zijn op 15
april 2011 meegenomen door c.q. namens fiscus.
:
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: n.v.t.
:
: n.v.t.
: n.v.t.
: n.v.t.
: Corresponderen met crediteuren

Doorstart / voortzetten onderneming

Voortzetten
6.1 Exploitatie / zekerheden
6.2 Financiële verslaglegging
Werkzaamheden
Doorstart
6.3 Beschrijving

: N.v.t.
:
:

6.4 Verantwoording

: N.v.t.
:

6.5 Opbrengst

:

6.6 Boedelbijdrage

:

Werkzaamheden
7.

Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht
7.2 Depot jaarrekeningen
7.3 Goedk. Verkl. Accountant
7.4 Stortingsverpl. aandelen
7.5 Onbehoorlijk bestuur
7.6 Paulianeus handelen
Werkzaamheden
8.

:

Crediteuren

: Wat ik op dit moment kan overzien: is er voldaan
aan de boekhoudplicht
: n.v.t.
: n.v.t.
: n.v.t.
: Voor alsnog n.v.t.
: Voor als nog n.v.t.
: Doornemen van administratie + jaarrekeningen +
overleg bestuur + werknemers
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UWV:
: Curator:
Huurpenningen:

8.3 Pref. vord. van het UWV

: € 115.452,00
: p.m.

8.4 Andere pref. crediteuren

:

8.5
8.6
8.7

9.

Aantal concurrente
crediteuren
Bedrag concurrente
crediteuren
Verwachte wijze van

p.m.
p.m.
p.m.

: Voorlopig 3
: € 8.126,17

afwikkeling

: Gelet op de stand van de boedel: een opheffing
t.z.t.

Werkzaamheden

:

Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)
9.2 Aard procedure

: n.v.t.
:

9.3 Stand procedure

:

Werkzaamheden

:

10.
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10.1 Termijn afwikkeling faill.
10.2 Plan van aanpak
10.3 Indiening volgend verslag
Werkzaamheden

: z.s.m.
:
: z.s.m.
:
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