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Algemene gegevens
Naam onderneming
Evenementenorganisatie Procomm Business Events Barneveld, voorheen
handelende onder de naam "Netw ork

24-12-2018
1

Gegevens onderneming
Evenementenorganisatie Procomm Business Events Barneveld B.V. De
statutaire naam is gew ijzigd per 12 11 2018 in verband met de eigen aangifte
van het faillissement. Tot deze datum w as de statutaire naam "Netw ork
Business Events B.V."
Reeënlaan 21
6741AW Lunteren
KvK-nummer 0814972

24-12-2018
1

Activiteiten onderneming
Advisering in communicatie en public relations-campagnes, alsmede de
ontw ikkeling en realisatie van zakelijke netw erkbijeenkomsten.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2015

€ 416.407,00

€ 12.385,00

€ 300.294,00

2017

€ 226.290,00

€ -112.769,00

€ 178.767,00

2016

€ 324.295,00

€ -145.846,00

€ 294.461,00

Toelichting financiële gegevens

24-12-2018
1

Toelichting financiële gegevens
Omvang EV:
2015
€ 71.624
2016 -/- € 74.222
2017 -/- € 186.991

24-12-2018
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
2

24-12-2018
1

Boedelsaldo
€ 8.911,64

09-04-2019
2

€ 9.288,69

19-05-2020
6

€ 6.755,49

19-11-2020
7

€ 6.743,69

18-11-2021
9

Verslagperiode

Verslagperiode
van
20-11-2018

24-12-2018
1

t/m
24-12-2018
van
25-12-2018

09-04-2019
2

t/m
3-4-2019
van
4-4-2019

16-07-2019
3

t/m
15-7-2019
van
16-10-2019

10-02-2020
5

t/m
9-2-2020
van
10-2-2020

19-05-2020
6

t/m
18-5-2020
van
19-5-2020

19-11-2020
7

t/m
18-11-2020
van
19-11-2020

18-05-2021
8

t/m
17-5-2021
van
18-5-2021
t/m
17-11-2021

Bestede uren

18-11-2021
9

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

85 uur 39 min

2

32 uur 36 min

3

6 uur 42 min

4

35 uur 12 min

5

8 uur 39 min

6

1 uur 48 min

7

2 uur 33 min

8

42 uur 39 min

9

9 uur 30 min

totaal

225 uur 18 min

Toelichting bestede uren
Door een fout in het systeem van tijdschrijven klopte het aantal bestede uren
in het vorige verslag niet (dit moest zijn 83,20 ipv 85,65). De bestede uren in
deze verslagperiode bedragen 35,05. Dit is aangepast naar 32,60, zodat het
totaal w eer klopt.

09-04-2019
2

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Bestuurder van Procomm is mevrouw A. Ansink-Schimmel.
Enig aandeelhouder is Balufra B.V. Hiervan is enig aandeelhouder G. Ansink en
bestuurders zijn mevrouw A. Schimmel-Ansink en G. Ansink.

24-12-2018
1

1.2 Lopende procedures
Voor zover nu bekend lopen er geen procedures.

24-12-2018
1

1.3 Verzekeringen
Behoudens de verzekeringen van de vervoermiddelen zijn er geen lopende
verzekeringen.

24-12-2018
1

1.4 Huur
Met ingang van 1 januari 2018 is door Procomm kantoorruimte gehuurd aan de
Reeënlaan 22 te Lunteren voor een huurprijs van € 3.200,- per jaar. De
huurovereenkomst is door de curator opgezegd op 22 november 2018 tegen
22 februari 2019.

24-12-2018
1

1.5 Oorzaak faillissement
Procomm, onder de naam Netw ork Business Events, organiseert als
belangrijkste evenementen de verkiezingen van de ondernemer van het jaar.
Deze verkiezingen w orden lokaal georganiseerd. Dit gebeurt voornamelijk in
opdracht van de lokale ondernemersvereniging, vaak gesponsord door een
lokale bank en lokale ondernemers. Naast de sponsorbijdragen w orden
inkomsten gegenereerd door de kaartverkoop voor het evenement. In 2016 en
217 zijn aanmerkelijke verliezen geleden, terw ijl tot en met 2015 er steeds
een positief resultaat is behaald.
Het negatieve resultaat over 2016 en 2017 w ordt veroorzaakt doordat een
"afkoopsom huur" ten belope van € 285.000 incl. BTW ten laste van het
resultaat over deze jaren is gebracht. Volgens de bestuurder betreft dit de
afkoopsom van de huurovereenkomst van de het kantoorpand aan de
Kastelenlaan 6 te Lunteren, aanvankelijk aangegaan voor de periode 1
september 2011 tot en met 31 augustus 2016 en nadien (stilzw ijgend)
verlengd met 5 jaar. De omvang van deze afkoopsom gaat de financiële
draagkracht van Procomm te boven. Feitelijk is door Procomm betaald ca €
185.000,-.

24-12-2018
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
2

24-12-2018
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
2

24-12-2018
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

22-11-2018

2

totaal

2

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
De bestuurder en een administratief medew erkster.

24-12-2018
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

n.v.t.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Citroën C1

€ 3.650,00

totaal

€ 3.650,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De bedrijfsmiddelen bestaan uit een eenvoudige kantoorinventaris en een
drietal vervoermiddelen (boekw aarde ultimo 2017 € 19.640).
Eén auto is inmiddels bij BCA autoveilingen geveild en heeft € 3.650,- incl. BTW
opgebracht. Ten aanzien van een andere auto w as er sprake van financial
lease zonder overw aarde. De leasemaatschappij is in de gelegenheid gesteld
deze auto terug te nemen. De derde auto is door de belastingdienst in
beslaggenomen en is ter ophaling aan de boedel aangeboden. De w aarde van
deze auto is nog niet bekend.

24-12-2018
1

De hiervoor genoemde derde auto blijkt eveneens een lease-auto te zijn.
Aangezien er naar verw achting geen sprake is van overw aarde w ordt de
verdere afhandeling aan de lease maatschappij overgelaten. Voor de andere
lease auto heeft de leasemaatschappij inmiddels haar vordering ingediend.

09-04-2019
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
n.v.t

24-12-2018
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De afw ikkeling van de door de Belastingdienst in beslag genomen auto.

24-12-2018
1

De eindafrekening van de leasemaatschappijen w ordt afgew acht. Terzake
verder geen w erkzaamheden te verrichten.

09-04-2019
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Goodw ill/intellectuele eigendommen

€ 4.500,00

totaal

€ 4.500,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
1. De goodw ill van de onderneming bestaande uit de handelsnamen, w ebsite,
het format voor de evenementen e.d.;
2. een vordering in rekening-courant op Balufra BV (de holding) blijkens de
administratie groot € 46.543.

24-12-2018
1

De goodw ill/de intellectuele eigendommen van Procomm BV zijn verkocht voor
€ 4.500,- ex BTW . De koopsom is door de boedel ontvangen.

09-04-2019
2

3.9 Werkzaamheden andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa
Geïnteresseerden zijn in de gelegenheid gesteld een bieding op de goodw ill uit
te brengen.
Balufra B.V. is aangeschreven tot betaling van de rekening-courant schuld.

24-12-2018
1

Balufra BV heeft kenbaar gemaakt niet in staat te zijn de schuld te voldoen.
Hier zal nog verder onderzoek naar gedaan w orden.

09-04-2019
2

Het onderzoek naar de verhaalbaarheid van deze vordering loopt nog.

16-07-2019
3

Het faillissement van Balufra B.V. is aangevraagd en uitgesproken op 10
september 2019. De vordering zal bij de curator w orden ingediend.

17-10-2019
4

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Totaal openstaand saldo volgens administratie €
1.314,86
totaal

Toelichting debiteuren
4.2 Werkzaamheden debiteuren
Beoordeeld zal w orden of incassering zinvol is.

24-12-2018
1

Het openstaand saldo bestaat uit meerdere kleine bedragen. Invordering
hiervan w ordt niet lonend geacht.

16-07-2019
3

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Er is geen bancaire financiering.

5.2 Leasecontracten

24-12-2018
1

5.2 Leasecontracten
Een vervoermiddel w as geleasd. Het openstaand saldo inclusief
verbrekingsvergoeding beloopt € 8.163,72. De auto is ter afhaling aan de
leasemaatschappij aangeboden en er zal een eindafrekening volgen. De
verw achting is dat er geen (substantiële) overw aarde is.

24-12-2018
1

De eindafrekening is inmiddels ontvangen en resulteert in een vordering van
de leasemaatschappij. Zoals hiervoor vermeld, blijkt nog een auto geleased te
zijn. Ook ten aanzien van deze auto geldt dat er naar verw achting geen
overw aarde zal zijn.

09-04-2019
2

5.3 Beschrijving zekerheden
n.v.t.

24-12-2018
1

5.4 Separatistenpositie
n.v.t.

24-12-2018
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
n.v.t.

24-12-2018
1

5.6 Retentierechten
n.v.t

24-12-2018
1

5.7 Reclamerechten
n.v.t

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

24-12-2018
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
n.v.t.

24-12-2018
1

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De mogelijkheden hiertoe zijn nog in onderzoek.

24-12-2018
1

De intellectuele eigendomsrechten van Procomm BV zijn verkocht. In hoeverre
de activiteiten zullen w orden voortgezet is niet bekend.

09-04-2019
2

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
€ 4.500,00

09-04-2019
2

Toelichting
Deze opbrengst komt volledig aan de boedel ten goede.

6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De administratie is tot aan datum faillissement bijgehouden.

7.2 Depot jaarrekeningen

24-12-2018
1

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening over het boekjaar 2017 is gedeponeerd op 12 november
2018, derhalve tijdig.

24-12-2018
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
n.v.t.

24-12-2018
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Dit zal nog nader w orden onderzocht.

24-12-2018
1

De vennootschap is opgericht bij akte d.d. 27 december 2005 en vermeldt dat
een verklaring als bedoeld in artikel 2:203a BW is aangehecht. Overigens zou
een eventuele vordering tot volstorting inmiddels ook verjaard zijn.

16-07-2019
3

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Ja

24-12-2018
1

Toelichting
Hiernaar w ordt onderzoek verricht, w aarbij centraal staat de door Procomm
betaalde "afkoopsom huur". Zie hiervoor onder oorzaak faillissement".
Uit onderzoek blijkt dat deze afkoopsom niet althans hooguit in beperkte mate
betrekking heeft op een verplichting van Procomm, maar op een verplichting
van de bestuurder en haar echtgenoot.
Nader onderzoek w ordt verricht.
Ja
Toelichting
Nader onderzocht is de betaling van de afkoopsom huur ten laste van
Procomm BV. Over 2016 en 2017 is onder deze noemer door Procomm een
bedrag betaald ad € 185.000,-.
Aan deze betalingen ligt ten grondslag een vaststellingsovereenkomst met X
BV, die nog uit hoofde van geldlening te vorderen had (pro resto) een bedrag
van ruim € 650.000,- van de bestuurder van Procomm en haar echtgenoot.
Procomm staat volledig buiten deze lening. In een eerder stadium is ter
aflossing van deze lening het kantoorpand w aarin Procomm w as gehuisvest
verkocht aan X BV onder verrekening van de koopsom en is Procomm
vervolgens het kantoorpand gaan huren voor een bedrag ad € 42.656,- per
jaar. Deze huurbetalingen zijn ook als aflossingen op de lening van bestuurder
en haar echtgenoot behandeld.
In de vaststellingsovereenkomst is een regeling getroffen voor een betaling
van een bedrag ad € 285.000 tegen finale kw ijting van de lening van de
bestuurder en de huurschuld van Procomm. Ten aanzien van Procomm is
opgenomen een betalingsverplichting van een bedrag in totaal van € 45.000,-.
Deze afkoopsom is naar de mening van de curator ten onrechte volledig als
last van Procomm in de jaarrekeningen opgenomen en met de betaling van
een bedrag ad € 185.000,- is Procomm door de bestuurder gebruikt als
financier voor de aflossing van een eigen lening terw ijl dit niet verantw oord
w as gezien de solvabiliteit en liquiditeit van Procomm.
De bestuurder is aansprakelijk gesteld w egens w anbeleid.

09-04-2019
2

Toelichting
Naast de bestuurder zelf is ook als feitelijk bestuurder aansprakelijk gesteld de
echtgenoot van de bestuurder.

Toelichting
Een procedure jegens de bestuurder en de feitelijk bestuurder w egens
onbehoorlijk bestuur is in voorbereiding.

Toelichting
Er heeft overleg plaatsgevonden over een minnelijke regeling. Dit heeft niet tot
een oplossing geleid. De procedure tegen de bestuurder(s) zal verder in gang
w orden gezet.

Ja

16-07-2019
3

17-10-2019
4

10-02-2020
5

19-05-2020
6

Toelichting
De procedure tegen de bestuurder(s) is in voorbereiding.
Ja

19-11-2020
7

Toelichting
De procedure tegen de bestuurders is nog in voorbereiding.
Ja

18-05-2021
8

Toelichting
De voorbereiding van de procedure tegen de bestuurders is afgerond en de
procedure zal nu in gang gezet w orden.
Ja

18-11-2021
9

Toelichting
In de procedure is door de rechtbank een comparitie van partijen na
antw oord bepaald op 20 januari 2022.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Hier zal nog nader onderzoek naar w orden gedaan.
Nee

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

24-12-2018
1

18-05-2021
8

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 6.319,46

19-11-2020
7

Toelichting
Door het UW V is een boedelvordering ingediend van in totaal € 6.319,46.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 178.455,00

24-12-2018
1

Toelichting
De fiscus heeft tot op heden de navolgende vorderingen ingediend:
Omzetbelasting: € 59.433
Motorrijtuigenbelasting: € 596,00
Loonbelasting: € 75.370,00
Vennootschapsbelasting: € 43.056,00
Hier zijn de rente en kosten nog niet inbegrepen.
€ 226.115,00

09-04-2019
2

Toelichting
De fiscus heeft tot op heden de navolgende vorderingen ingediend:
Omzetbelasting: € 90.634 Motorrijtuigenbelasting: € 1.385,00 Loonbelasting: €
91.040,00 Vennootschapsbelasting: € 43.056,00 Hier zijn de rente en kosten
nog niet inbegrepen.
€ 226.247,00

17-10-2019
4

Toelichting
De vordering Mrb van de Belastingdienst is toegenomen.
€ 226.383,00

19-11-2020
7

€ 227.829,00

18-05-2021
8

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
De vordering van het UW V is nog niet ontvangen.
€ 4.827,61
Toelichting
Door het UW V is een vordering van € 731,81 terzake premie w g-deel SV en
een loonvordering van € 4.095,80 ingediend.

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

24-12-2018
1

19-11-2020
7

8.5 Aantal concurrente crediteuren
11

24-12-2018
1

21

09-04-2019
2

22

17-10-2019
4

23

18-05-2021
8

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 43.027,74

24-12-2018
1

€ 80.673,36

09-04-2019
2

€ 81.012,82

17-10-2019
4

€ 81.045,04

18-05-2021
8

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet in te schatten.

8.8 Werkzaamheden crediteuren

24-12-2018
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Voor zover bekend zijn er geen lopende procedures.

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

24-12-2018
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- De verkoop van goodw ill en overige activa.
- Vordering Balufra.
- Debiteuren.
- Het rechtmatigheidsonderzoek.
- Verder onderzoek administratie.

24-12-2018
1

In de komende verslagperiode zal met name de aansprakelijkheid van de
bestuurder en de vordering op Balufra verder w orden behandeld.

09-04-2019
2

Genoemde w erkzaamheden zullen in de komende periode verder behandeld
w orden.

16-07-2019
3

Het opstarten van een procedure tegen de betuurder(s) ex art. 2:248 BW

19-11-2020
7

De procedure tegen de bestuurders ex art. 2:248 BW .

18-05-2021
8

Procedure tegen de bestuurders, mondelinge behandeling 20 januari 2022.

18-11-2021
9

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

24-12-2018
1

10.3 Indiening volgend verslag
18-5-2022

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

18-11-2021
9

