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Algemene gegevens
Naam onderneming
Congress Company B.V.

07-05-2020
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Congress Company
B.V. (hierna: CC), statutair gevestigd te 's-Hertogenbosch en kantoorhoudende
te (5232 CD) 's-Hertogenbosch aan de Utopialaan 49 (Bolduc gebouw A) en te
(3528 BL) Utrecht aan de Mercatorlaan 1200 (Domus Medica), ingeschreven in
het handelsregister onder nummer 17196993.

07-05-2020
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Activiteiten onderneming
CC hield zich hoofdzakelijk bezig met het organiseren van congressen voor
(verenigingen van) medische professionals. Voor enkele verenigingen
verzorgde CC ook de ledenadministratie en de inning van contributies.

Financiële gegevens

07-05-2020
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Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2016

€ 4.056.313,00

€ -101.902,00

€ 1.077.846,00

2017

€ 3.452.299,00

€ 115.572,00

€ 1.011.423,00

2018

€ 3.117.351,00

€ 42.073,00

€ 1.180.656,00

2019

€ 2.679.080,00

€ -94.863,00

2020

€ 974.888,00

€ -170.295,00

Toelichting financiële gegevens
De financiële gegevens over de jaren 2016 t/m 2018 zijn ontleend aan de
jaarrekeningen. Voor 2019 en 2020 w aren de jaarrekeningen nog niet
opgemaakt ten tijde van de faillietverklaring. De omzet en verlies/w instgegevens over 2019 en 2020 (tot datum faillietverklaring) zijn afgeleid
uit de boekhouding.

07-05-2020
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In 2017 en 2018 is er volgens de jaarrekeningen w inst gemaakt. In 2016,
2019 en 2020 (tot aan datum faillietverklaring) maakte de onderneming verlies.

Gemiddeld aantal personeelsleden
9

07-05-2020
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Toelichting
Er w aren ten tijde van de faillietverklaring 9 mensen in loondienst. Daarnaast
w erd er regelmatig gew erkt met een vijftal freelancers.

Boedelsaldo
€ 21.994,09

07-05-2020
1

€ 85.448,91

05-11-2020
2

€ 42.304,87

04-05-2021
3

Verslagperiode

Verslagperiode
van
7-4-2020

07-05-2020
1

t/m
30-4-2020
van
1-5-2020

05-11-2020
2

t/m
4-10-2020
van
5-10-2020

04-05-2021
3

t/m
7-4-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

120 uur 18 min

2

288 uur 54 min

3

82 uur 24 min

totaal

491 uur 36 min

Toelichting bestede uren
In de eerste verslagperiode is hoofdzakelijk tijd besteed aan de intake van het
faillissement (besprekingen met bestuur en w erknemers, veiligstellen
administratie), in kaart brengen onderhanden w erk en ander actief,
afstemming met de bank (als pandhouder), aanschrijven crediteuren en
onderzoeken van de mogelijkheden voor een doorstart.

07-05-2020
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In de tw eede verslagperiode is voornamelijk tijd besteed aan het onderzoeken
van de mogelijkheden voor een doorstart/tegeldemaken van goodw ill,
liquideren van de tastbare activa, retourneren van
leaseobjecten/eigendommen derden, opleveren kantoorlocaties, beoordelen
van de rechtpositie van de bank, innen van debiteuren, administreren van
binnenkomende crediteurenvorderingen en beantw oorden van vragen van
crediteuren.

05-11-2020
2

In de derde verslagperiode is voornamelijk tijd besteed aan het uitvoeren
van de rechtmatigheidsonderzoeken, het incasseren van de laatste
debiteuren alsmede het treffen van minnelijke regelingen met een aantal van
hen.

04-05-2021
3

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Enig aandeelhouder en bestuurder van CC is Jabo Joint Effort Holding B.V. (kvk
56659008). Deze vennootschap verkeert ook in staat van faillissement.

07-05-2020
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Jabo Joint Effort Holding B.V. w ordt middellijk (via tw ee persoonlijke holdings,
die niet failliet zijn) bestuurd door W . Jacobs en A. Bommer.

1.2 Lopende procedures
Geen.

07-05-2020
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1.3 Verzekeringen
Alle aangetroffen verzekeringen zijn of zullen w orden beëindigd.

07-05-2020
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1.4 Huur
CC huurde kantoorruimte in bedrijfsverzamelgebouw Bolduc in 'sHertogenbosch en bedrijfsverzamelgebouw Domus Medica in Utrecht.
Daarnaast huurde CC opslagruimte (archief) elders in 's-Hertogenbosch.

07-05-2020
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Tot slot w erden enkele print- en kopieermachines geleased en gebruikten de
operationeel manager en de senior sponsormanager ieder een geleasete auto.
Alle huur- en leaseovereenkomsten zijn opgezegd.

1.5 Oorzaak faillissement
De bestuurders hebben aangegeven dat de directe aanleiding voor het
faillissement gelegen is in de uitbraak van coronavirus SARS-CoV-2. Hierdoor
moesten plots vele congressen w orden geannuleerd of uitgesteld. Bij uitstel
van een congres verschuift ook het moment w aarop CC voor haar diensten kan
factureren aan haar opdrachtgevers, zodat de vennootschap in acute
liquiditeitsproblemen kw am.

07-05-2020
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Op het moment van de virusuitbraak stond de onderneming er financieel al niet
sterk voor. Volgens de bestuurders kw am dit door tegenvallende omzetten, bij
gelijkblijvende kosten, w aaronder tamelijk hoge financieringskosten.
De curator heeft de door het bestuur gestelde oorzaken van het faillissement
onderzocht. De curator heeft aan de hand van zijn onderzoek vast kunnen
stellen dat de belangrijkste oorzaak van het faillissement de uitbraak van
coronavirus SARS-CoV-2 is. Van feiten en/of omstandigheden die tot de
conclusie zouden kunnen leiden dat sprake is van onbehoorlijk bestuur is de
curator niet gebleken. Zie hierna ook onder punt 7.5.

04-05-2021
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
9

07-05-2020
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Toelichting
Er w aren ten tijde van de faillietverklaring 9 mensen in loondienst. Daarnaast
w erd er regelmatig gew erkt met een vijftal freelancers.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
11

07-05-2020
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

16-4-2020

9

totaal

9

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
De dag na de uitspraak van het faillissement is via videoverbinding een
kennismakings- en informatiebespreking gehouden met de medew erkers.
Daarnaast zijn de medew erkers (in tw eetallen) uitgenodigd in de kantoren van
CC in 's-Hertogenbosch en Utrecht, om persoonlijke bezittingen op te halen en
sleutels/pasjes af te geven.

07-05-2020
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Verzending van de schriftelijke ontslagaanzegging liep in dit faillissement
enkele dagen vertraging op, doordat de digitale bestanden van de
onderneming tijdelijk niet beschikbaar w aren en ook de accountant niet direct
een bestand met de postadressen van de medew erkers kon aanleveren.
Afgerond.

04-05-2021
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

N.v.t.
totaal

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
CC heeft geen onroerende zaken in eigendom.

07-05-2020
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
N.v.t.

07-05-2020
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving
Kantoorinventaris

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 3.536,50

Goodw ill
totaal

€ 3.536,50

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De inventaris in de kantoren in 's-Hertogenbosch en Utrecht en de voorraad
aan congresartikelen (drukw erk, badges, key cords et cetera) zijn voor
onderhandse verkoop aangeboden aan enkele belangstellenden. De curator is
de biedingen aan het verzamelen.

07-05-2020
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De tastbare activa zijn met machtiging van de rechter-commissaris onderhands
verkocht aan een handelsbedrijf.

05-11-2020
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De Belastingdienst heeft nog geen vordering ingediend, maar een vordering
w aarvoor het bodemvoorrecht geldt is nog w el te verw achten.

07-05-2020
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Inmiddels heeft de belastingdienst vorderingen ingediend met betrekking tot
loonheffingen over februari, maart en april 2020.

05-11-2020
2

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De curator heeft de kantoorinventaris laten taxeren. Een beschrijving en foto's
van de inventaris is opgenomen in een bidbook/informatiememorandum,
gericht op het verkrijgen van biedingen voor onderhandse verkoop.

07-05-2020
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In de volgende verslagperiode zal met de meest gerede bieder verder
onderhandeld w orden / tot verkoop w orden overgegaan.
De tastbare bedrijfsmiddelen zijn verkocht (zie 3.3) en geleverd.

3.6 Voorraden / onderhanden werk

05-11-2020
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Onderhanden opdrachten

€ 10.250,00

totaal

€ 10.250,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Aan de hand van inlichtingen vanuit het bestuur en de medew erkers, alsmede
digitale administratie voor zover die tijdig beschikbaar w as, is een
bidbook/informatiememorandum over (onder meer) de onderhanden
opdrachten gemaakt. Er hebben zich diverse belangstellenden voor een
eventuele doorstart/overname van lopende opdrachten gemeld. De curator is
de biedingen aan het verzamelen.

07-05-2020
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De goodw ill van de onderneming (bestaande uit: domeinnamen,
geanonimiseerde informatie over lopende opdrachten en – voor zover
daarvoor van betrokkenen toestemming w erd verkregen – contactgegevens
van klanten en leveranciers) is overgenomen door Leids Congres Bureau B.V.

05-11-2020
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
In de eerste verslagperiode is het onderhanden w erk in kaart gebracht en
verw erkt in het bidbook/informatiememorandum. In de volgende
verslagperiode zal met de meest gerede bieder verder onderhandeld w orden /
tot verkoop w orden overgegaan.

07-05-2020
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In de tw eede verslagperiode is verder met belangstellenden gesproken. Er is
overeenstemming bereikt en (met machtiging van de rechter-commissaris)
gecontracteerd met Leids Congres Bureau.

05-11-2020
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3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Domeinnamen
Merk 'Max Taks Vaatsymposium'
Bankrente

€ 111,32

Boedelbijdragen
totaal

Toelichting andere activa

€ 750,00
€ 111,32

€ 750,00

Toelichting andere activa
CC beschikt over enkele domeinnamen, bestaande uit namen van congressen
die 2020 en 2021 moeten plaatsvinden. Deze zijn ook opgenomen in het
bidbook/informatiememorandum voor doorstartkandidaten, maar kunnen
mogelijk ook voor afzonderlijke overdracht in aanmerking komen.

07-05-2020
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CC organiseerde jaarlijks het Max Taks Vaatsymposium in eigen beheer. De
naam van dit symposium is volgens opgaaf van het bestuur als merk
gedeponeerd. De curator heeft nog in onderzoek of dit merk zich voor
tegeldemaking leent.
De domeinnamen zijn meegenomen in de verkoop van de goodw ill (zie 3.6).
Het merk 'Max Taks Vaatsymposium' is niet overgedragen.

05-11-2020
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3.9 Werkzaamheden andere activa
In de eerste verslagperiode heeft de curator de overige activa in kaart
gebracht en voor zover nodig maatregelen genomen voor behoud van de
domeinnamen (registratie verlengen). In de volgende verslagperiode zal
ernaar gestreefd w orden deze activa te gelde te maken.

07-05-2020
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In de tw eede verslagperiode zijn de activa te gelde gemaakt. In de volgende
verslagperiode w orden op dit vlak geen w erkzaamheden meer verw acht.

05-11-2020
2

Afgerond.

04-05-2021
3

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Nog te ontvangen sponsorgelden reeds
voltooide congressen

€ 44.000,00

€ 18.161,50

Nog te ontvangen van opdrachtgevers uit
hoofde van eindafrekening voltooide
congressen

€ 19.000,00

€ 19.232,28

Nog uitgefactureerd voor voltooid congres

€ 16.045,97

€ 16.045,97

totaal

€ 79.045,97

€ 53.439,75

Toelichting debiteuren

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
De hierboven w eergegeven bedragen zijn ontleend aan een opgave van het
bestuur. De curator dient de achtergrond van de vorderingen nog nader te
onderzoeken.

07-05-2020
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De hierboven genoemde opbrengsten zijn de bedragen die van debiteuren zijn
ontvangen op de boedelrekening. Daarnaast zijn er ook nog betalingen van
debiteuren binnengekomen op de eigen bankrekening van gefailleerde bij ABN
AMRO, tot een bedrag van EUR 20.180,65.

05-11-2020
2

4.2 Werkzaamheden debiteuren
In de eerste verslagperiode is informatie over de debiteuren verkregen van het
bestuur en zijn met de bank (als pandhouder) afspraken gemaakt over de
w ijze van inning. In de volgende verslagperiode zal de inning ter hand w orden
genomen.

07-05-2020
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In de tw eede verslagperiode is er gew erkt aan de inning van de debiteuren.
Vrijw el alle openstaande vorderingen zijn geïnd. Met één debiteur w ordt nog
gecorrespondeerd over de vraag of het door gefailleerde gefactureerde bedrag
w el of niet verschuldigd c.q. opeisbaar is.

05-11-2020
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De incasso van de openstaande debiteurenvorderingen is afgerond. De
discussie met een debiteur over of het door gefailleerde gefactureerde
bedrag w el of niet verschuldigd c.q. opeisbaar is, is afgerond. Met de
betreffende debiteur is een regeling getroffen, w aarbij de debiteur nog een
bedrag van € 3.000 op de boedelrekening heeft voldaan. Hiermee zijn de
w erkzaamheden inzake de incasso van de debiteurenvorderingen tot een
einde gekomen.

04-05-2021
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 510.000,00
Toelichting vordering van bank(en)
ABN heeft een vordering ingediend uit hoofde van een verleende geldlening,
oorspronkelijk groot EUR 600.000.
CC is daarvoor hoofdelijk aansprakelijk, tezamen met haar (tevens in staat van
faillissement verkerende) zustervennootschap Congress Company Academy,
hun (tevens in staat van faillissement verkerende) moedervennootschap Jabo
Joint Effort Holding en de tw ee (niet failliete) persoonlijke holdings die op hun
aandeelhouders en bestuurders zijn van Jabo Joint Effort Holding.
De bank heeft zekerheden bedongen, die hierna onder 5.3 nader w orden
beschreven.

5.2 Leasecontracten

07-05-2020
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5.2 Leasecontracten
CC leasete tw ee auto's en enkele print- en kopieerapparaten. De
leaseovereenkomsten zijn opgezegd.

07-05-2020
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In de tw eede verslagperiode is de retournering van alle leaseobjecten
voltooid.

05-11-2020
2

5.3 Beschrijving zekerheden
De door de bank bedongen zakelijke zekerheden terzake activa van CC
betreffen:

07-05-2020
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- pandrecht op voorraden
- pandrecht op bedrijfsinventaris
- pandrecht op vorderingen
en tevens:
- pandrecht op goederen zoals omschreven in artikel 24 van de Algemene
Bankvoorw aarden, zijnde:
* alle (geld)vorderingen die de vennootschappen op de bank hebben of
verkrijgen;
* alle zaken, w aardepapieren, effecten en andere financiële instrumenten die
de bank of een derde voor de vennootschapen onder zich heeft of verkrijgt.
* alle aandelen in verzameldepots die de bank onder haar beheer heeft of
verkrijgt.
- pandrecht op vorderingen door regres en subrogatie

5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
N.v.t.

07-05-2020
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5.6 Retentierechten
N.v.t.

07-05-2020
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5.7 Reclamerechten
N.v.t.

5.8 Boedelbijdragen

07-05-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Met de bank is afgesproken dat de curator de activa te gelde zal maken,
inclusief inning van debiteuren.

07-05-2020
1

Voor de tegeldemaking van de kantoorinventaris is een naar rato verdeling van
instandhoudings- en taxatiekosten alsmede een boedelbijdrage van 10%
afgesproken, zulks voor zover de opbrengst daarvan aan de bank kan w orden
afgedragen (gezien het vermoedelijk nog aan de orde te komen
bodemvoorrecht van de Belastingdienst).
Voor de inning van debiteuren en de verkoop van de voorraad
congresartikelen is een boedelbijdrage van 12,5% overeengekomen.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
In de eerste verslagperiode zijn met bank afspraken gemaakt over
tegeldemaking van de activa en inning van de debiteuren, w aarbij er
vooralsnog veronderstellenderw ijs vanuit is gegaan dat de door de bank
bedongen pandrechten geldig zullen blijken te zijn. In de volgende
verslagperiode dient de positie van de bank nog nader te w orden beoordeeld.

07-05-2020
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In de tw eede verslagperiode zijn alle activa te gelde gemaakt en nagenoeg
alle vorderingen op debiteuren geïnd. De curator is in correspondentie met de
bank over de afw ikkeling van het verhaal van de bank op de aan haar
verpande objecten c.q. de afrekening van de opbrengsten.

05-11-2020
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Afw ikkeling met de bank heeft in de voorbije verslagperiode plaatsgevonden.
De bank heeft haar openstaande vorderingen verrekend met de op de
bankrekeningen van gefailleerden aanw ezige creditgelden. Het resterende
creditsaldo heeft de bank overgeboekt naar de boedelrekening. De
w erkzaamheden zijn hiermee tot een afronding gekomen.

04-05-2021
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.1 Exploitatie / zekerheden
De normale exploitatie van de onderneming van CC lag in de eerste
verslagperiode noodgedw ongen stil als gevolg van de SARS-CoV-2 uitbraak.
'Voortzetting' in strikte zin w as reeds om die reden aan de orde. De curator is
de mogelijkheden aan het onderzoeken om de geplande congressen toch
doorgang te laten vinden. Er hebben zich verschillende partijen uit de congresen (zakelijke) reisorganisatiebranche gemeld, met belangstelling om de
organisatie van enkele of alle congressen van CC over te nemen.

07-05-2020
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In de tekst bij verslag 1 w as in de tw eede volzin het w oordje 'niet'
w eggevallen. Bedoeld w erd dat door de SARS-CoV-2 uitbraak een normale
voortzetting van de congres-activiteiten *niet* aan de orde kon zijn.

05-11-2020
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6.2 Financiële verslaglegging
N.v.t.

07-05-2020
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
De curator onderzoekt de mogelijkheden/spreekt met branchegenoten van CC.

07-05-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De curator onderzoekt de mogelijkheden/spreekt met branchegenoten van CC.

07-05-2020
1

6.5 Verantwoording
Nog niet aan de orde. In oriëntatiefase.

07-05-2020
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6.6 Opbrengst
Toelichting
Nog niet aan de orde. In oriëntatiefase.

07-05-2020
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6.7 Boedelbijdrage
€ 750,00
Toelichting
Verschillende verenigingen die Congress Company en/of Congress Company
Academy hadden ingeschakeld voor het organiseren van hun congres, hebben
zich tot de curator gew end met verzoeken om informatie uit de administratie
van gefailleerden. Voor zover de curator aan dergelijke verzoeken gehoor
heeft kunnen geven, hebben de verenigingen aan de boedel een vergoeding
voor de in dat kader gemaakte kosten betaald.

05-11-2020
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6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
In de eerste verslagperiode is een bidbook/informatiememorandum gemaakt
en aan belangstellenden ter beschikking gesteld. Enkele belangstellenden
hebben nadere informatie opgevraagd, w elke (kort volgend op het einde van
de hier beschreven verslagperiode) is verstrekt.

07-05-2020
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In de volgende verslagperiode zal de curator met de meest gerede
belangstellende(n) verder spreken en naar een overeenkomst streven.
In de tw eede verslagperiode is de goodw ill overgedragen aan een
branchegenoot van Congress Company en Congress Company Academy. De
tastbare activa zijn verkocht aan een handelsbedrijf.

05-11-2020
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Afgerond.

04-05-2021
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Dient nog te w orden onderzocht

07-05-2020
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Het onderzoek naar de boekhoudplicht is afgerond. De curator heeft de
rechter-commissaris geïnformeerd over zijn bevindingen. De curator
concludeerde dat er in de administratie geen onregelmatigheden zijn
geconstateerd. Van schending van de boekhoudplicht is derhalve geen
sprake. De jaarrekeningen zijn tijdig gedeponeerd. De aandelen zijn
volgestort. De administratie van de vennootschap is verzorgd en compleet.
Uit de administratie is snel en gemakkelijk inzicht te verkrijgen in de
financiële- crediteuren-, en debiteurenpositie van de vennootschap. De
administratie w as ten tijde van het faillissement bijgew erkt.

04-05-2021
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7.2 Depot jaarrekeningen
Dient nog te w orden onderzocht

07-05-2020
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De jaarrekeningen zijn tijdig gedeponeerd.

04-05-2021
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
N.v.t.

7.4 Stortingsverplichting aandelen

07-05-2020
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Dient nog te w orden onderzocht

07-05-2020
1

De aandelen zijn bij oprichting volgestort.

04-05-2021
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Dient nog te w orden onderzocht
Nee

07-05-2020
1

04-05-2021
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Toelichting
Het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur is afgerond. De curator is van
mening dat er in dit faillissement geen sprake is van onregelmatigheden die
tot aansprakelijkstelling van het bestuur nopen. Uit het onderzoek zijn geen
andere feiten en/of omstandigheden (dan de door het bestuur gestelde
feiten) gebleken die kw alificeren als een belangrijke oorzaak van het
faillissement. Daarnaast is uit de rechtmatigheidsonderzoeken verder niet
naar voren gekomen dat er gelden zijn onttrokken of w eggesluisd uit de
vennootschappen. De door het bestuur gegeven verklaringen inzake het
faillissement zijn plausibel en geverifieerd.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Dient nog te w orden onderzocht
Nee

07-05-2020
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04-05-2021
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Toelichting
In de administratie zijn geen onrechtmatigheden of pauliana's geconstateerd.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Zie punt 7.1. en 7.5.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

04-05-2021
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
In de eerste verslagperiode zijn nog geen noemensw aardige w erkzaamheden
aan het onderdeel rechtmatigheid besteed.

07-05-2020
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In de tw eede verslagperiode is een start gemaakt met onderzoek in de
boekhouding. Het onderzoek w ordt verder uitgevoerd in de volgende
verslagperiode.

05-11-2020
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In de voorbije verslagperiode zijn de rechtmatigheidsonderzoeken afgerond.
De curator heeft de rechter-commissaris geïnformeerd over zijn bevindingen.
De curator is van mening dat er in dit faillissement geen sprake is van
onregelmatigheden die tot aansprakelijkstelling van het bestuur nopen. Van
paulianeuze transacties en/of onttrekkingen is evenmin gebleken.
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De w erkzaamheden inzake de rechtmatigheidsonderzoeken zijn afgerond.

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Er zijn in de eerste verslagperiode enkele indieningen van vorderingen
binnengekomen, maar deze zijn nog niet in de financiële verslaglegging
verw erkt.
€ 82.693,02
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05-11-2020
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Toelichting
Er zijn vorderingen ingediend door UW V (i.v.m. uitvoering loongarantieregeling
over opzegtermijn arbeidsovereenkomsten) en de verhuurder van de
kantoorlocatie in Utrecht (huur over opzegtermijn huurovereenkomst).
€ 82.702,10
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Toelichting
Naast de vorderingen van het UW V en de verhuurder van de kantoorlocatie
te Utrecht heeft ClaimsAgent B.V. een boedelvordering ingediend.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 40.046,00

Toelichting
Geen w ijzigingen in de voorbije verslagperiode.

8.3 Pref. vord. UWV
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8.3 Pref. vord. UWV
€ 28.855,09

Toelichting
Geen w ijzigingen in de voorbije verslagperiode.
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8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Er zijn in de eerste verslagperiode enkele indieningen van vorderingen
binnengekomen, maar deze zijn nog niet in de financiële verslaglegging
verw erkt.
€ 0,00
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8.5 Aantal concurrente crediteuren
Toelichting
Er zijn in de eerste verslagperiode enkele indieningen van vorderingen
binnengekomen, maar deze zijn nog niet in de financiële verslaglegging
verw erkt.

07-05-2020
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41

05-11-2020
2

34
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Toelichting
In het voorgaande verslag is een aantal van 41 genoteerd. Dit w as niet juist
en moest 31 zijn, hetgeen ook correspondeert met de destijds ingediende
crediteurenlijsten.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
Toelichting
Er zijn in de eerste verslagperiode enkele indieningen van vorderingen
binnengekomen, maar deze zijn nog niet in de financiële verslaglegging
verw erkt.
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€ 346.538,10

05-11-2020
2

€ 494.277,56
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Toelichting
In de voorbije verslagperiode hebben nog een drietal concurrente
crediteuren hun vordering ter verificatie ingediend.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Het is op dit moment nog niet mogelijk om een inschatting te geven van de
w ijze van afw ikkeling.
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Het faillissement zal naar verw achting bij gebrek aan baten w orden
opgeheven.

04-05-2021
3

8.8 Werkzaamheden crediteuren
In de eerste verslagperiode is gew erkt aan het in kaart brengen van en
bijeenbrengen van de postadressen van de (vermoedelijke) crediteuren aan
de hand van de administratie en zijn de in beeld gekomen (vermoedelijke)
crediteuren aangeschreven. Daarnaast zijn opbellende crediteuren te w oord
gestaan/vragen beantw oord.
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In de volgende verslagperiode zal w orden voortgegaan met het ontvangen en
administreren van crediteurenvorderingen en beantw oorden van eventuele
vragen.
In de volgende verslagperiode zal w orden voortgegaan met het ontvangen en
administreren van crediteurenvorderingen.
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Afgerond.
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
N.v.t.
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9.2 Aard procedures
N.v.t.
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9.3 Stand procedures
N.v.t.
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9.4 Werkzaamheden procedures
N.v.t.
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de komende verslagperiode zal verder w orden gew erkt aan het streven
naar een doorstart/voortzetting van congressen en tastbare activa en mogelijk
ook domeinnamen en w oordmerk te gelde w orden gemaakt. Daarnaast zal
w orden gestart met inning van debiteuren. Daarnaast zullen nog enkele
praktische w erkzaamheden (ontruiming archiefruimte, oplevering
kantoorruimtes e.d.) moeten w orden verricht.
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In de komende verslagperiode zal verder w orden gew erkt aan:
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- afronding van de afrekening met pandhouder ABN AMRO;
- afw ikkeling van de nog openstaande debiteur;
- voortzetting rechtmatigheidsw erkzaamheden.
- afronding van de afrekening met pandhouder ABN AMRO (afgerond)
- afw ikkeling van de nog openstaande debiteur (afgerond)
- voortzetting rechtmatigheidsw erkzaamheden (afgerond)
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
De termijn van afw ikkeling van het faillissement is nu nog niet in te schatten.
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De curator zal het faillissement de komende verslagperiode gereedmaken
voor afw ikkeling.
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10.3 Indiening volgend verslag
4-11-2021
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10.4 Werkzaamheden overig
Afgerond.

Bijlagen
Bijlagen
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