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Codenummer : QO'COI &

Vraag verbalisanten:
Wat kunt u vertellen over uw functie vlak vóór en na 20 september 2002, zijnde de datum 
van het faillissement van Prowi Project- en Winkeiinterieur BV?
Antwoord gehoorde:
‘ Ik  werkte b ij Harmeling interieurs in Rijssen, een groot inierieurbearijf. H ei beviel mij dear niet 
zo. Ik kreeg contact met Jeroen Schopman. Jeroen had een belangrijke functie b ij Prowi, en 
zocht iemand die voor hem ais ruggensieun zou fungeren, in eerste instantie ais 
werkvoorbereider, het salaris was ook interessant, dus begin 2002 heb ik de stap gewaagd.
Op de dag dat Korver kwam, eind maart 2002, nam Jeroen Schopman ontslag. Schopman had 
zich ingekocht b ij Kroezen Interieur in Klazienaveen, een onderaannemer van Prowi. Ik was 
sieii verbaasd, en ik niet aiieen. ik kon een hoop van hem ieren, met name de verkoop-kant. 
Korver heeft mij toen gevraagd om de functie van Schopman over te nemen, omdat de lopende 
projecten van Schopman natuurlijk wei door moesten gaan. D at was moeiiijk, het betekende 80 
uur werken in de week. Uiteindelijk krijg je  alles een beetje op de rit, a! moest ik  vaak praten 
mei Marcei Schooikaie. Prowi draaide nameiijk op Bart Smit, Marskramer en de projecten. Ik 
deed de projecten, ik  was op dat moment de projectleider. Maar als Bart Smit o f Marskramer 
iets wilden, ging dat voor. Met ais gevolg dat je  de klanten voorde projecten weer moest 
teleurstellen.
Korver vond de projecten belangrijk, hij wiide niet te afhankelijk blijven van Bart Smit en 
Marskramer. Op mijn voordracht is Henk Koens gekomen van Harmeiink om projectleider te 
worden, en kwam Chris van de Berg van De Geus Projecten uit Gouda.
Maar op een gegeven moment kwam er een soort tweedeling tussen de oude lichting, die met 
name Bart Smit en Marskramer deden, en de nieuwe lichting waaronder ikze if die met name de 
projecten deden. Dat ging botsen. Verder werd de markt wat slechter, deels ook door Jeroen 
Schopman die projecten van ons wegkaapie, ten siotte was Jeroen Schopman het gezicht op 
dat moment. Toch zijn er onder mijn leiding wat nieuwe projecten van de grond gekomen zoals 
SKO, hei gemeentehuis in Kampen.
Tot het dus toch weer ging lopen, en de vooruitzichten goed waren. Dus toen het faillissement 
kwam, kwam dat toch ais een donderslag b ij heidere hemei, ook ai w jsi ik dat er strubbelingen 
waren over de financiële afwikkelingen."

Vraag verbalisanten:
W at kunt u vertellen over het faillissement van Olimar BV op 18 september 2002?
Antwoord gehoorde:
“ik  hoorde dat Korver een conflict had met Leusink en Crans over de betaling van een miljoen. 
Binnen Prowi waren er op dat moment te weinig liquide middelen, heb ik gehoord, 
ik  weet voor 95% zeker dat het faillissement een vooropgezet pian t/vas van Leusink, Crans, 
Piaitje en Schooikaie.
Korver liep vlak voor het faillissement ai heel gefrusteerd rond, P iatijs factureerde gewoon niet 
o fte  iaat uit. Korver zei dat e r vooreen bedrag van 400.000 nog niet uiigefactureerd was. 
Bovendien werd het huis van Leusink voor 200.000 verbouwd, dat hoefde Leusink niet aan 
Prowi te betalen. {
Geen wonder dat e r bij Prowi te weinig liquide middelen waren."

Vraag verbalisanten:
Wat kunt u vertellen over het faillissement van Prowi op 20 september 2002?
Antwoord gehoorde:
"Dat was een grote schok. Bijvoorbeeld ook voor een werknemer die daar al heel lang werkteer 
werkte en ook heei vee/' werk voor een appei en een e i verrichtte aan het huis van Leusink. H ij 
had ook een handel in zonneschermen. Ik hoorde ook een verhaal dat de inkoop van die 
zonneschermen als inkoopkosien bij Prowi werden geboekt, de klant betaalde dan cash aan die 
werknemer. Die inkoopkosten voor rekening van Prowi en de winst die de werknemer daarmee 

■Kehaaide werden gebruikt ais vergoeding voor de overuren van he i personeel van Prowi. Ook 
heb ik die man horen zeggen dat hij regelmatig werkzaamheden aan het hujs van Leusink had 
verricht, in eik geval, het faillissement betekende voor iedereen een rotsituatie.
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Verbalisanten
1 Naam:

Voornamen:
Functie:

BOA -aktenummer: 
Standplaats;

2 Naam:
Voornaam:
Functie:

BOA -aktenummer 
Standplaats:

Frieswijk 
René Mathijs
ambtenaar yan de Belastingdienst en 
buitengewoon opsporingsambtenaar 
6005231/0 
kantoor Almelo

Voortman
Hendrikus
ambtenaar van de Belastingdienst en 
buitengewoon opsporingsambtenaar 
6014693/0 
kantoor Aimelo

Plaats van verhoor
Het verhoor vond plaats bij de gehoorde op onderstaand adres: 
Adres/huisnummer: Godfried Bomansstraat 5
Postcode: 7552 NX
Plaats: Hengelo (O.)
Datum: 25 oktober 2005
Tijdstip van aanvang: 20:10 uur

Gehoorde
De gehoorde heeft de volgende persoonlijke gegevens opgegeven:
Naam:
Voornamen:
Geboortedatum:
Geboorteplaats:
Nationaliteit:
Adres:
Postcode en plaats: 
Beroep:

Gelhever
Mario Bernardus Antonius
17 juni 1963
Hengelo
Nederlandse
Godfried Bomansstraat 5
7552 NX Hengelo
Interieurontwerper

Verklaring gehoorde
De gehoorde verklaarde het volgende:

Vraag verbalisanten:
Wat kunt u vertellen over uw huidige functie?
Antwoord gehoorde:
"Ik werk nu bij Astro Interieur. Ik ben daar allround werkzaam als interieurontwerper, verkoper, 
werkvoorbereider. Dat bedrijf zit 'in Almelo, ik  ben daarop  1 november 2002 begonnen, dus 
binnen anderhalve maand na het faillissement van Prowi. "


