Rechtbank Gelderland
T.a.v. De Edelachtbare Vrouwe
mr. S. Boot
Postbus 9008
7200 GJ Zutphen

Datum: 31 mei 2021
Onze ref: Van Dijk Management B.V./faillissement/D212177/AM
Uw ref: F.05/12/403

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon
(ex. art. 73a Fw.)
Datum

: 31 mei 2021

Nummer: 19

Gegevens onderneming
: Van Dijk Management B.V.
Dit faillissement is verwant aan het faillissement Aluminium Constructies van Dijk B.V.
(F.05/12/404) van 30 mei 2012. Andere vennootschapen uit dezelfde groep ('Widilco'groep), die ook failliet zijn/waren: Van Dijk Onderhoud & Service B.V. (F.05/12/567) van
24 augustus 2012; Van Dijk Carrosserie B.V. (F.05/13/509) op 11 juni 2013 en Van Dijk
Ventilatie B.V. (F.05/13/915) op 6 september 2013 (deze faillissementen zijn beëindigd
door het verbindend worden van de slotuitdelingslijst op 23 april 2018, resp. 4 februari
2020, resp. 14 maart 2016). In deze faillissementen is/was mr. Meijnhardt curator.
Metamo B.V. is op 5 maart 2014 failliet gegaan (mr. A.T. de Putter is daarvan de
curator). Dit faillissement wordt vereenvoudigd afgewikkeld.
Faillissementsnummer
: F.05/12/403
Datum uitspraak
: 30 mei 2012
Curator
: mr. M.E. Meijnhardt
Email: curator@meijnhardtadvocatuur.nl
Mobiel: 06-22448654
R-C
: mr. S. Boot
Activiteiten onderneming
: Management en bedrijfsvoering
Omzetgegevens
: € 1.215.801 (conceptcijfers 2011)
Personeel
: 15
Verslagperiode
: 3 november 2020 t/m 31 mei 2021
Bestede uren periode 3 november
2020 t/m 30 mei 2021
: 24 minuten (0,4 uur)
Bestede uren totaal
: 28 uur en 57 minuten
Saldo einde verslagperiode
: € 64.113,82 (31 mei 2021)
Aangezien er geen wijzigingen zijn, wordt er geen nieuw financieel verslag bijgevoegd.
De onderhavige verslaglegging geschiedt volgens de in Nederland geldende richtlijnen voor faillissements-verslaglegging
(Recofa-model voor 'Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon'), zie www.rechtspraak.nl. Op deze website worden
ook alle verslagen gepubliceerd. Als onderwerpen niet meer zijn opgenomen in dit verslag, zijn deze gedurende deze
verslagperiode niet relevant geweest (de oorspronkelijke nummering wordt wel aangehouden). Aan dit
faillissementsverslag of overige verslagen kunnen geen rechten worden ontleend. Informatie in dit verslag kan in een
later stadium eventueel worden aangepast. De curator is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in dit verslag.

Gegevens onderneming
Faillissementsnummer

Van Dijk Management B.V.
F.05/12/403

4.

Debiteuren
Er is nog een rekening-courant-vordering op Aluminium Constructies van Dijk B.V.
(failliet) van € 972.842.

10.

Overig

2/2

10.1 Termijn afwikkeling faillissement:
Nog niet bekend.
10.2 Plan van aanpak:
Afwachten uitkering in het faillissement van Aluminium Constructies van Dijk B.V. (dit is
nog het enige).
10.3 Indiening volgend verslag:
November/december 2021
Met het voorgaande vertrouw ik u naar behoren te hebben geïnformeerd.
Uiteraard ben ik steeds tot het geven van een toelichting bereid.
Hoogachtend,

M.E. Meijnhardt
Curator

