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Gegevens onderneming
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Postadres:
Berg en Dalsew eg 127, 6522 BE Nijmegen
Domeinnaam: w w w .eventure.nl

29-05-2020
1

Activiteiten onderneming
Verslag 1:
Uitzendbureau voor (horeca)evenementen

29-05-2020
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2019

€ 3.076.499,00

€ -55.435,00

€ 301.161,00

2017

€ 2.968.710,00

€ -67.368,00

€ 267.071,00

2018

€ 3.164.937,00

€ -75.405,00

€ 163.799,00

Toelichting financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens
Verslag 1:
De cijfers over 2017 en 2018 volgen uit de
jaarrekeningen van gefailleerde. De cijfers over 2019 zijn uit de administratie
van gefailleerde afgeleid. Curator heeft de financiële gegevens over 2020 nog
in onderzoek.

29-05-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
11

29-05-2020
1

Boedelsaldo
€ 0,00

29-05-2020
1

€ 12.115,34

28-08-2020
2

€ 15.625,16

12-03-2021
4

€ 15.926,16

04-06-2021
5

Verslagperiode
van
22-4-2020

29-05-2020
1

t/m
28-5-2020
van
29-5-2020

28-08-2020
2

t/m
27-8-2020
van
28-8-2020

12-03-2021
4

t/m
7-3-2021
van
8-3-2021
t/m
3-6-2021

Bestede uren

04-06-2021
5

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

77 uur 18 min

2

53 uur 30 min

3

45 uur 0 min

4

30 uur 18 min

5

10 uur 0 min

totaal

216 uur 6 min

Toelichting bestede uren
Verslag 1:
Inleiding:
Bij vonnis van 22 april 2020 heeft de Rechtbank Gelderland het faillissement
uitgesproken van Eventure B.V. (hierna: “Eventure” of “gefailleerde”). Het
faillissement is op eigen aangifte uitgesproken.
Eventure w erd op 15 januari 2009 opgericht en dreef een onderneming als
uitzendbureau voor (horeca)evenementen. Gefailleerde w erd vanaf haar
oprichting tot 16 januari 2020 bestuurd door Seveke-Nijmegen B.V., van w elke
vennootschap de heer R.S.M. Seveke bestuurder en enig aandeelhouder is.
Vanaf 16 januari 2020 w ordt Eventure bestuurd door Beheermaatschappij Jas
B.V. Bestuurder en aandeelhouder van Beheermaatschappij Jas B.V. is de heer
D. van Berkum. De aandelen in gefailleerde w orden gehouden door
Beheermaatschappij Jas B.V. en W L Holding B.V.
Eventure dreef een onderneming als evenementenuitzendbureau en w as
gevestigd in de door haar gehuurde bedrijfsruimten aan de Berg en Dalsew eg
127 te Nijmegen. De onderneming hield zich bezig met het leveren van
personeel voor evenementen, feesten en festivals. Via een payroll constructie
zette Eventure jaarlijks zo’n drie- tot vierduizend mensen in bij grote
evenementen zoals Low lands, Concert at Sea, de Zw arte Cross en Dow n the
Rabbit Hole.
Eventure kenmerkte zich doordat zij ernaar streefde haar opdrachtgevers
volledig te ontzorgen. Zo nam zij opdrachten aan op basis van omzet en w erd
doorgaans betaald op basis van een afdracht per gedronken consumptie.
Daarnaast verzorgde Eventure het transport, de opvang en begeleiding van
haar medew erkers en voor hun eten en drinken tijdens de show dagen. Op
show dagen had Eventure tussen de honderd en vijfhonderd medew erkers in
shifts aan het w erk.
Het laatste boekjaar dat de vennootschap w inst draaide, w as het jaar 2016.
In de daaropvolgende jaren draaide de vennootschap telkens verlies. Voor het
festivalseizoen van 2020 zou Eventure er echter goed voorstaan.
Op 23 maart 2020 nam het kabinet aanvullende maatregelen in de aanpak van
het coronavirus en w erden alle evenementen met een vergunningsplicht tot en
met 1 juni 2020 verboden. Al snel w erd duidelijk dat het festivalseizoen van
2020 in het geheel geen doorgang zou vinden. Gefailleerde kw am daardoor in
een uitzichtloze situatie te verkeren, reden w aarom zij op 14 april 2020
besloot haar eigen faillissement aan te vragen.

29-05-2020
1

De curator zal de door het bestuur genoemde oorzaak van het faillissement als
onderdeel van de rechtmatigheidsonderzoeken nader onderzoeken en komt
daar zo nodig in volgende verslagen op terug.
Dit verslag is door de curator en zijn medew erkers met grote zorg
samengesteld. De curator kan echter niet instaan voor de volledigheid en
juistheid daarvan. Het is mogelijk dat bepaalde informatie nog niet
geopenbaard kan w orden of nog niet beschikbaar is. Daarnaast is het mogelijk
dat achteraf gegevens in dit verslag moeten w orden bijgesteld. Dit kan
ingrijpende gevolgen hebben voor verschillende partijen. Aan dit verslag
kunnen geen rechten w orden ontleend.

Dit verslag is door de curator en zijn/haar medew erkers met grote zorg
samengesteld. De curator kan echter niet instaan voor de volledigheid en
juistheid daarvan. Het is mogelijk dat bepaalde informatie nog niet
geopenbaard kan w orden of nog niet beschikbaar is. Daarnaast is het
mogelijk dat achteraf gegevens in dit verslag moeten w orden bijgesteld. Dit
kan ingrijpende gevolgen hebben voor verschillende partijen. Aan dit verslag
kunnen geen rechten w orden ontleend.

04-06-2021
5

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Verslag 1:
Bestuurder van gefailleerde is Beheermaatschappij Jas B.V. De aandelen in
gefailleerde w orden gehouden door Beheermaatschappij Jas B.V. en W L
Holding B.V.

1.2 Lopende procedures

29-05-2020
1

1.2 Lopende procedures
Verslag 1:
Per faillissementsdatum w as sprake van verschillende door gefailleerde bij
UW V in gestelde bezw aarprocedures. Deze procedures zouden allemaal
betrekking hebben op een vergelijkbaar feitencomplex.

29-05-2020
1

Een met deze bezw aarprocedures samenhangende kw estie zou inmiddels aan
de bestuursrechter zijn voorgelegd. Deze zaak stond op faillissementsdatum
voor vonnis. Curator heeft de relevante stukken bij de advocaat van
gefailleerde opgevraagd en verw acht in de komende verslagperiode een beter
beeld van deze procedure te kunnen krijgen.
In de afgelopen verslagperiode heeft de bestuursrechter uitspraak gedaan.
Gefailleerde is in het gelijk gesteld. Gelet daarop hebben zow el de advocaat
van gefailleerde als curator contact met UW V gezocht om te bezien of alle
lopende kw esties op praktische w ijze in der minne konden w orden geregeld.
UW V bleek daar evenw el niet voor open te staan. In plaats daarvan heeft UW V
hoger beroep ingesteld tegen de uitspraak van de bestuursrechter en het
laatste lopende bezw aar afgew ezen.

28-08-2020
2

Curator bestudeert het gehele dossier en zal zijn bevindingen met de rechtercommissaris bespreken.

1.3 Verzekeringen
Verslag 1:
De door gefailleerde afgesloten verzekeringen zullen door curator w orden
beëindigd. Eventuele premierestituties zullen naar de boedel w orden geleid.

29-05-2020
1

1.4 Huur
Verslag 1:
Gefailleerde huurde de bedrijfsruimten (incl. parkeerplaatsen) w aarin zij
gevestigd w as voor een maandelijks bedrag van € 3.453,86 exclusief btw .

29-05-2020
1

De verhuurder heeft deze huurovereenkomst op grond van art. 39 Fw tegen
28 juli 2020 opgezegd. Curator streeft ernaar het gehuurde eerder aan de
verhuurder op te leveren om zodoende de boedelvordering van de verhuurder
te beperken.
De huurovereenkomst ter zake de bedrijfsruimten is geëindigd en de
bedrijfsruimten zijn opgeleverd aan de verhuurder.

28-08-2020
2

1.5 Oorzaak faillissement
Verslag 1:
Voor de door het bestuur genoemde oorzaken w ordt verw ezen naar de
inleiding van dit verslag. Curator zal nader onderzoek doen naar deze en
mogelijke andere oorzaken van het faillissement en komt daar zo nodig in
hoofdstuk 7 van de in dit faillissement uit te brengen verslagen op terug.

29-05-2020
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
11

29-05-2020
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
12

29-05-2020
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

29-4-2020

5

Zie 2.4.2

29-4-2020

6

Zie 2.4.1

totaal

11

2.4 Werkzaamheden personeel
Verslag 1:
2.4.1 toelichting ontslagaanzegging
Gefailleerde had per faillissementsdatum zes w erknemers op grond van een
arbeidsovereenkomst in dienst. Curator heeft deze personeelsleden ex art. 40
Fw ontslagen.
2.4.2 toelichting ontslagaanzegging
Per faillissementsdatum w aren vijf stagiaires op grond van een
stageovereenkomst w erkzaam voor gefailleerde. Curator heeft deze
stageovereenkomsten, zekerheidshalve en voor zover zij als een
arbeidsovereenkomst in de zin van art. 7:610 BW kw alificeren, ex artikel 40
Faillissementsw et opgezegd.

29-05-2020
1

Verslag 1:
W erkzaamheden personeel
Inventarisatie w erknemers gegevens, correspondentie personeel,
correspondentie UW V.
correspondentie met UW V en een mevrouw die dacht dat ze bij gefailleerde in
dienst w as

28-08-2020
2

enkele nagekomen w erkzaamheden.

07-12-2020
3

3. Activa

3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Verslag 1:
Gefailleerde heeft geen onroerende zaken in eigendom.

29-05-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Verslag 1:
Inventarisatie.

29-05-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Kantoorinventaris (laptops, telefoons, beamers,
kantoormeubelen
Festival toebehoren (gereedschappen,
barkrukken, horecabenodigdheden, kleding, etc.)
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen
Verslag 1:
Beschrijving: Kantoorinventaris (laptops, telefoons, beamers, kantoormeubelen
Verkoopopbrengst: nog onbekend
Boedelbijdrage: 10% over de door de bank te ontvangen opbrengst.

29-05-2020
1

Beschrijving: Festival toebehoren (gereedschappen, barkrukken,
horecabenodigdheden, kleding, etc.)
Verkoopopbrengst: nog onbekend
Boedelbijdrage: 10% over de door de bank te ontvangen opbrengst.
Toelichting:
Gefailleerde heeft een kantoorinventaris en festival toebehoren in eigendom.
Deze zaken zijn in opdracht van curator getaxeerd door taxatiebureau De Kok
ITEB.
Diverse partijen zijn in de gelegenheid gesteld de zaken te bezichtigen en
uitgenodigd een bod op de zaken uit te brengen. Per verslagdatum w as de
uitkomst van deze veiling nog niet bekend. In het volgende verslag verw acht
curator nader over de voorgenomen verkoop en de opbrengst daarvan te
kunnen berichten.

De kantoorinventaris en de festivaltoebehoren zijn verkocht voor een bedrag
van € 4.694,= exclusief btw . Curator dient aan de hand van de
verkoopgegevens nog een onderverdeling te maken naar w at al dan niet
bodemzaken w aren, en w at dus direct onder inhouding van een
boedelbijdrage aan Rabobank als pandhoudster dient te w orden uitgekeerd.
Curator zal in de komende verslagperiode hiertoe overgaan.

28-08-2020
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Verslag 1:
De (kantoor-)inventariszaken kw alificeren als bodemzaken.

29-05-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Verslag 1:
Inventarisatie, taxatie, organisatie kijkdag en correspondentie opkopers.

29-05-2020
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Niet van toepassing.
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Verslag 1:
Curator heeft geen voorraden aangetroffen. Voor zover curator bekend w as op
faillissementsdatum evenmin sprake van onderhanden w erk.

29-05-2020
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Verslag 1:
Inventarisatie.

29-05-2020
1

3.8 Andere activa
Beschrijving
Deelneming in Eventure Belgium BVBA
Goodw ill (handelsnaam, domeinnaam,
orderportefeuille, bestand festivalw erkers)

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 1,00

€ 300,00

€ 6.110,50

€ 0,00

€ 325,10

€ 0,00

€ 6.436,60

€ 300,00

Deelnemingen in James Horeca B.V., Eventure
bvba en JOE B.V.
Restituties
totaal

Toelichting andere activa
Verslag 1:
Curator heeft getracht de goodw ill in het kader van een doorstart te
vermarkten. Verw ezen w ordt naar hoofdstuk 6 van dit verslag. Tot een
doorstart is het niet gekomen. Curator zal in de komende verslagperiode
bezien of uit de goodw ill nog een opbrengst voor de boedel kan w orden
gegenereerd.

29-05-2020
1

Gefailleerde heeft aandelen in het kapitaal van een drietal vennootschappen:
James Horeca BV., Eventure bvba en Joe B.V. In de komende verslagperiode
zal curator onderzoeken of en hoe deze aandelen te gelde kunnen w orden
gemaakt.
In de afgelopen verslagperiode heeft curator de goodw ill van gefailleerde,
bestaande uit de handelsnaam, het logo, de aanspraak op de domeinnamen
en de toegangsgegevens tot de social media verkocht voor een bedrag van €
5.050,= exclusief btw .

28-08-2020
2

Voorts heeft curator een totaalbedrag van € 325,10 aan premierestituties naar
de boedelrekening geleid.
Curator doet nog onderzoek naar de w aarde van de aandelen die gefailleerde
houdt in drie vennootschappen.
In de afgelopen verslagperiode heeft curator met een geïnteresseerde partij
overeenstemming bereikt ter zake de overname van de nog in de boedel
resterende goodw ill. Deze overeenstemming w ordt ten tijde van het
uitbrengen van dit verslag vastgelegd in een overeenkomst. Curator zal
hierover in het volgende verslag meer kunnen vermelden.

07-12-2020
3

Curator is voorts benaderd door een partij die samen met onder meer
gefailleerde de aandelen in een andere vennootschap houdt ter zake de
overname van de aandelen van gefailleerde in die andere vennootschap.
Curator heeft gemeld dat er een prijs voor die aandelen betaald dient te
w orden, maar vooralsnog is over de prijs geen overeenstemming bereikt.
Curator heeft in de afgelopen verslagperiode een overeenkomst gesloten met

12-03-2021

een koper ter zake de overname van de in de boedel resterende goodw ill.
Partijen w aren overeengekomen dat curator alle festivalmedew erkers die voor
gefailleerde w erkzaamheden hebben verricht zou benaderen met de vraag of
zij er al dan niet bezw aar tegen zouden hebben dat curator hun
contactgegevens zou delen met de koper. W anneer de betreffende
medew erkers daar geen bezw aar tegen zouden hebben, zou curator telkens
de betreffende gegevens delen met de koper, die curator dan een bedrag per
medew erker zou betalen. De koper zou alle kosten voor het opzetten van dit
opt-insysteem voor zijn rekening nemen en voorts zou curator voor zijn
w erkzaamheden een vast bedrag van € 350,= exclusief btw ontvangen.

4

De overeenkomst is evenw el slechts gedeeltelijk uitgevoerd, in zoverre dat de
koper een bedrag van € 350,= ineens heeft voldaan. De overheidsmaatregelen
als gevolg van de coronacrisis zijn eerder uitgebreid dan beperkt, hetgeen ook
aanzienlijke invloed heeft gehad op het festivalseizoen 2021. In onderling
overleg is besloten de koop gedeeltelijk te ontbinden; de schade voor de
boedel als gevolg van het niet volledig uitvoeren van de overeenkomst is nihil.
Gefailleerde is 50% aandeelhouder van een Belgische vennootschap van
w aaruit de w erkzaamheden van gefailleerde zouden w orden uitgebreid naar
België. De corona-uitbraak en het faillissement hebben er echter toe geleid
dat deze plannen nooit daadw erkelijk van de grond zijn gekomen. De
Belgische vennootschap is om die reden thans een lege vennootschap. Een
mede-aandeelhouder heeft zich bij curator gemeld met de mededeling dat hij
interesse heeft in de overname van de door gefailleerde gehouden 50% van
de aandelen, tegen betaling van een symbolisch bedrag. Zijn reden hiervoor
is dat de overname van de resterende aandelen in deze lege vennootschap
goedkoper is dan de oprichting van een nieuw e vennootschap.

04-06-2021
5

Curator heeft deze partij medegedeeld open te staan voor verkoop, mits
deze partij de aan de transactie verbonden kosten draagt en kan aantonen
dat de aandelen in de vennootschap inderdaad w einig tot geen w aarde
vertegenw oordigen. Curator heeft de benodigde informatie ontvangen. Na
toestemming van de rechter-commissaris zijn de aandelen inmiddels geleverd
voor het symbolische bedrag van € 1,-- Voor curators medew erking aan de
verkoop heeft de boedel een bijdrage van € 300,-- incl BTW ontvangen.
Voorts houdt gefailleerde aandelen in een andere vennootschap. In de
afgelopen verslagperiode is gebleken dat geen van de mede-aandeelhouders
interesse heeft in de overname van de door gefailleerde gehouden aandelen.
De vennootschap zelf zou op korte termijn geliquideerd w orden. Omdat de
aandelen geen w aarde vertegenw oordigen, laat curator het hierbij.

3.9 Werkzaamheden andere activa
Verslag 1:
Inventarisatie.

29-05-2020
1

inventarisatie, correspondentie met geïnteresseerden en verkoophandelingen.

28-08-2020
2

inventarisatie, correspondentie met geïnteresseerden en verkoophandelingen.

07-12-2020
3

Correspondentie mede-aandeelhouders, verzoek toestemming overeenkomst
rechter-commissaris

04-06-2021
5

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

Handelsdebiteuren

€ 25.851,73

€ 25.169,67

€ 2.673,64

totaal

€ 25.851,73

€ 25.169,67

€ 2.673,64

Toelichting debiteuren
Verslag 1:
Per faillissementsdatum stond voor een bedrag van € 25.851,73 aan
vorderingen op handelsdebiteuren open. De debiteuren zijn verpand aan
Rabobank. Rabobank heeft curator verzocht tegen een boedelbijdrage van
10% de inning van deze vorderingen op debiteuren op zich te nemen.

29-05-2020
1

Gefailleerde heeft van één debiteur een bedrag van € 25.169,67 te vorderen.
Deze debiteur heeft gefailleerde een buitengerechtelijk crediteurenakkoord
aangeboden, dat erop neerkomt dat gefailleerde 75% van de vordering zou
kw ijtschelden. In overleg met Rabobank als pandhoudster heeft curator om
meer informatie gevraagd.

28-08-2020
2

Ter zake de vordering van € 25.169,67 heeft curator in de afgelopen
verslagperiode namens Rabobank de betreffende debiteur gesommeerd tot
betaling over te gaan. Dit heeft erin geresulteerd dat de debiteur de
betreffende vordering volledig heeft voldaan.

07-12-2020
3

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Verslag 1:
Inventarisatie debiteurenbestand.

29-05-2020
1

Inventarisatie debiteurenbestand, correspondentie met Rabobank en debiteur.

28-08-2020
2

Correspondentie met Rabobank en debiteur.

07-12-2020
3

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 71.611,75
Toelichting vordering van bank(en)
Verslag 1:

29-05-2020
1

Rabobank heeft een vordering ingediend ten bedrage van € 71.611,75 ter
zake het door deze bank aan gefailleerde verstrekte krediet.
€ 48.110,46

07-12-2020
3

Toelichting vordering van bank(en)
Als gevolg van de betaling door de debiteur is de vordering van Rabobank
bijgesteld.

5.2 Leasecontracten
Verslag 1:
Gefailleerde leasete tw ee Peugeots 108 van Maximalease, een Peugeot Boxer
van W assink Autolease en een Peugeot 208 Blue Lion van PSA Financial
Services B.V. Behoudens de Peugeot Boxer zijn alle voertuigen voor
faillissementsdatum door gefailleerde aan de betreffende leasemaatschappij
geretourneerd. Curator zal W assink Autolease in de gelegenheid stellen de
Peugeot Boxer op te halen.

29-05-2020
1

Voorts leasete gefailleerde een Samsung kleurenprinter en drie Routevision
kilometertellers van Grenke Finance B.V. Curator stelt Grenke Finance B.V. in de
gelegenheid de kleurenprinter op te halen. Ter zake de Routevision
kilometertellers heeft curator Grenke Finance B.V. naar de
autoleasemaatschappijen verw ezen, aangezien gefailleerde deze
kilometertellers in de door haar geleasete auto’s had gemonteerd en deze niet
voor teruggave aan de autoleasemaatschappij zijn gedemonteerd.
De leaseauto's zijn aan de betreffende leasemaatschappijen geretourneerd.

28-08-2020
2

5.3 Beschrijving zekerheden
Verslag 1:
Rabobank stelt pandrechten te hebben op voorraden, inventaris en debiteuren
vorderingen. Curator heeft dit pandrecht nog niet kunnen erkennen omdat
Rabobank verzuimd heeft de kredietdocumentatie mee te sturen.

29-05-2020
1

Verder zou de voormalig (middellijk) bestuurder van gefailleerde zich voor een
bedrag van € 40.000,- jegens Rabobank borg hebben gesteld.
Inmiddels heeft curator vastgesteld dat Rabobank pandrechten heeft
verkregen op de voorraden, de inventaris en de vorderingen van gefailleerde
op haar debiteuren.

28-08-2020
2

Curator heeft onderzocht in hoeverre de vorderingen op UW V vallen onder de
pandrechten van Rabobank. Uit dat onderzoek is naar voren gekomen dat de
vorderingen inderdaad zijn verpand.

07-12-2020
3

De vorderingen op UW V vielen onder het pandrecht van Rabobank, omdat zij
w aren ontstaan voor de faillissementsdatum. En omdat de vorderingen op
UW V voor de faillissementsdatum w aren ontstaan, zou UW V zijn schulden aan
gefailleerde kunnen verrekenen met zijn vorderingen op gefailleerde,
voortvloeiende uit de overgenomen loonverplichtingen over de periode voor de
faillissementsdatum. Dat zou met zich brengen dat Rabobank geen belang had
bij het voeren van de procedure tegen UW V bij de Centrale Raad van Beroep.

12-03-2021
4

5.4 Separatistenpositie
Verslag 1:
Indien Rabobank inderdaad rechtsgeldig zekerheidsrechten heeft gevestigd,
geldt zij als separatist.

29-05-2020
1

Rabobank kan een separatistenpositie innemen.

28-08-2020
2

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Verslag 1:
Vooralsnog hebben geen partijen zich bij curator gemeld met een beroep op
eigendomsvoorbehoud.

29-05-2020
1

5.6 Retentierechten
Verslag 1:
Vooralsnog is curator niet bekend met tegen gefailleerde ingeroepen
retentierechten.

29-05-2020
1

5.7 Reclamerechten
Verslag 1:
Curator is niet bekend met crediteuren die het recht van reclame hebben
ingeroepen.

29-05-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Vooralsnog geen. Curator dient nog af te rekenen met Rabobank.

28-08-2020
2

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Verslag 1:
Correspondentie Rabobank.

29-05-2020
1

Correspondentie Rabobank en leasemaatschappijen

28-08-2020
2

Correspondentie met Rabobank en onderzoek naar pandrechten op
vorderingen UW V

07-12-2020
3

Contacten met Rabobank en onderzoek naar verrekening vorderingen UW V.

12-03-2021
4

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Verslag 1:
Niet van toepassing.

29-05-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
Verslag 1:
Niet van toepassing.

29-05-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Verslag 1:
Niet van toepassing.

29-05-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Verslag 1:
In de periode kort na faillietverklaring is curator door diverse partijen benaderd
die aangaven interesse te hebben in een doorstart van de activiteiten van
gefailleerde. Curator heeft daarop een bidbook opgesteld en deze, na
ontvangst van een door de betreffende partij ondertekende
geheimhoudingsovereenkomst, verspreid.

29-05-2020
1

Uiteindelijk heeft geen enkele partij daadw erkelijk een bod uitgebracht op het
geheel aan activa van gefailleerde. W el heeft één partij een bod uitgebracht
op het bestand met festivalw erkers. Dit bod w as echter beperkt van omvang,
zodat het in de visie van curator niet loonde het bestand met festivalw erkers
te verkopen. Op grond van de Algemene Verordening gegevensbescherming
zou curator namelijk aan iedere individuele festivalw erker toestemming moeten
vragen om hun persoonsgegevens over te mogen dragen. Dit is een
arbeidsintensief proces, reden w aarom curator het niet opportuun heeft
geacht de onderhandelingen over een verkoop van dit bestand verder aan te
gaan.
Tot een doorstart is het dus niet gekomen. Zoals in hoofdstuk 3 van dit verslag
is gemeld, zal curator daarom trachten de individuele vermogensbestanddelen
van gefailleerde zelfstandig te gelde te maken.

6.5 Verantwoording
Verslag 1:
Er is geen doorstart gerealiseerd.

6.6 Opbrengst

29-05-2020
1

6.6 Opbrengst
€ 0,00

29-05-2020
1

Toelichting
Verslag 1:
Er is geen doorstart gerealiseerd.

6.7 Boedelbijdrage
€ 0,00

29-05-2020
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Verslag 1:
Inventarisatie activa, opstellen geheimhoudingsovereenkomsten en bidbook,
correspondentie geïnteresseerden.

29-05-2020
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Verslag 1:
Curator heeft de relevante boekhouding opgevraagd en een deel daarvan is
inmiddels aangeleverd. De boekhoudkundige stukken dienen nog nader te
w orden bestudeerd.

29-05-2020
1

In de afgelopen verslagperiode heeft curator het ertoe geleid dat het voor de
afw ikkeling van het faillissement relevante gedeelte van de administratie is
veiliggesteld. De inhoudelijke beoordeling is evenw el vooralsnog niet afgerond.

28-08-2020
2

Curator heeft de administratie beoordeeld. In de visie van curator is voldaan
aan de boekhoudplicht.

12-03-2021
4

7.2 Depot jaarrekeningen
Verslag 1:
Aan de deponeringsverplichting is voldaan.

29-05-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Verslag 1:
Gefailleerde is gelet op haar omvang niet controleplichtig.

7.4 Stortingsverplichting aandelen

29-05-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Verslag 1:
Onbekend. Curator acht het niet opportuun hier nader onderzoek naar te
doen, aangezien een eventuele vordering uit hoofde van de
stortingsverplichting inmiddels is verjaard.

29-05-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Verslag 1:
In onderzoek.

Toelichting
In onderzoek.
Nee

29-05-2020
1

28-08-2020
2

12-03-2021
4

Toelichting
Curator is niet gebleken van enig onbehoorlijk bestuur.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

29-05-2020
1

Toelichting
Verslag 1:
In onderzoek.
In onderzoek

28-08-2020
2

Nee

12-03-2021
4

Toelichting
Curator is niet gebleken van enig paulianeus handelen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Verslag 1:
Curator zal zich in de komende verslagperiode richten op de
rechtmatigheidsonderzoeken.

29-05-2020
1

Het inhoudelijke rechtmatigheidsonderzoek w ordt voortgezet.

28-08-2020
2

Het rechtmatigheidsonderzoek is hiermee tot een einde gekomen.

12-03-2021
4

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Verslag 1:
Bestudering boekhouding, opvragen stukken.

29-05-2020
1

beoordeling stukken, correspondentie bestuurder.

28-08-2020
2

beoordeling stukken.

12-03-2021
4

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Verslag 1:
De verhuurder heeft een boedelvordering aangemeld ter zake de over de
opzegtermijn van art. 39 Fw verschuldigde huur. Curator streeft ernaar het
gehuurde eerder op te leveren w aardoor deze boedelvordering in omvang
w ordt beperkt. In het komende verslag verw acht curator over de omvang van
deze vordering te kunnen berichten.

29-05-2020
1

Curator verw acht voorts ook een boedelvordering van UW V ter zake de over
de opzegtermijn art. 40 Fw verschuldigde salariskosten en premies.
€ 6.037,00

28-08-2020
2

Toelichting
Dit betreft de door de verhuurder opgegeven boedelvordering ter zake de huur
van de bedrijfsruimten. Curator is nog in afw achting van de vorderingen van
UW V.
€ 47.329,21
Toelichting
- huurpenningen bedrijfsruimte € 6.037,=
- hoogpreferente boedelvordering UW V € 6.581,24
- laagpreferente boedelvordering UW V € 34.710,97

8.2 Pref. vord. van de fiscus

07-12-2020
3

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
Verslag 1:
De Belastingdienst heeft vooralsnog geen preferente vordering ingediend.
Deze w ordt nog w el verw acht.
€ 300.891,60

29-05-2020
1

28-08-2020
2

Toelichting
De aanslag Loonheffingen over februari 2020 is aanzienlijk verlaagd naar €
891,60 als gevolg van de verrekening van het saldo op de g-rekening en een
teruggave omzetbelasting. De aanslag ex art. 29 lid 7 OB van € 300.000 is gelet op de huidige concurrente-crediteurenlast - fors te noemen. Curator zal
zo nodig de Belastingdienst verzoeken deze aanslag bij te stellen naar het
juiste bedrag.
€ 305.463,20

07-12-2020
3

Toelichting
De aanslag loonheffingen over maart 2020 is aan de vorderingen van de
Belastingdienst toegevoegd.
€ 305.463,20

04-06-2021
5

Toelichting
Deze vorderingen zien op aanslagen loonheffingen over februari en maart
2020 en de naheffingsaanslag omzetbelasting op grond van artikel 29 lid 7
OB.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Verslag 1:
UW V heeft nog geen preferente vordering ingediend. Deze w ordt nog w el
verw acht.

29-05-2020
1

€ 22.494,25

07-12-2020
3

€ 22.494,25

04-06-2021
5

Toelichting
- Hoogpreferente vordering UW V € 3.597,46
- Laagpreferente vordering UW V € 18.896,79

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Verslag 1:
Geen andere preferente hebben een vordering ingediend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

29-05-2020
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
1

29-05-2020
1

17

28-08-2020
2

19

04-06-2021
5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 9.022,48

29-05-2020
1

€ 291.399,89

28-08-2020
2

€ 266.530,25

04-06-2021
5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Verslag 1:
Gefailleerde zou volgens eigen opgaaf ongeveer € 185.000 aan haar
crediteuren verschuldigd zijn. Curator kan op dit moment nog niet inschatten
op w elke w ijze het faillissement kan w orden afgew ikkeld.

29-05-2020
1

Vooralsnog onbekend.

28-08-2020
2

Opheffing bij gebrek aan baten.

04-06-2021
5

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Verslag 1:
Inventarisatie en correspondentie crediteuren.

29-05-2020
1

Inventarisatie en correspondentie crediteuren.

28-08-2020
2

Inventarisatie en correspondentie crediteuren.

07-12-2020
3

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen

Verslag 1:
UW V.

29-05-2020
1

9.2 Aard procedures
Verslag 1:
Het betreft een bestuursrechtelijke procedure, w aarvan curator met de
precieze aard nog onbekend is. Curator heeft de relevante stukken bij de
advocaat van gefailleerde opgevraagd en verw acht in de komende
verslagperiode een beter beeld te kunnen krijgen van deze procedure.

29-05-2020
1

Curator bestudeert nog de stukken.

28-08-2020
2

De rechtbank heeft in eerste aanleg geoordeeld dat UW V ten onrechte niet de
uitkering van een w erknemer van gefailleerde heeft betaald. UW V heeft tegen
deze uitspraak beroep ingesteld bij de Centrale Raad van Beroep.

07-12-2020
3

9.3 Stand procedures
Verslag 1:
De tegen UW V ingestelde procedure stond op faillissementsdatum voor vonnis.

29-05-2020
1

Zoals in hoofdstuk 1 van dit verslag reeds is gemeld, heeft de rechtbank
gefailleerde in het gelijk gesteld. Evenw el heeft UW V hiertegen hoger beroep
ingesteld. In een andere procedure omtrent hetzelfde onderw erp heeft UW V
het bezw aar van gefailleerde afgew ezen. Curator bestudeert nog of het
opportuun is om beroep in te stellen.

28-08-2020
2

Kort voor het uitbrengen van dit verslag heeft UW V in de procedure bij de
Centrale Raad van Beroep de gronden voor het beroep aangevoerd. De
Centrale Raad van Beroep heeft curator uitgenodigd om hierop te reageren.
Curator heeft Rabobank - die als pandhouder de meest belanghebbende partij
is - in overw eging gegeven om de procedure tegen UW V over te nemen.

07-12-2020
3

Curator is niet in de procedure verschenen, nu Rabobank te kennen heeft
gegeven een belang te hebben bij het voeren van de procedure.

12-03-2021
4

9.4 Werkzaamheden procedures
Verslag 1:
Correspondentie advocaat gefailleerde.

29-05-2020
1

Correspondentie advocaat gefailleerde en UW V, bestudering stukken.

28-08-2020
2

Correspondentie advocaat gefailleerde, UW V, de Centrale Raad van Beroep en
bestudering stukken.

07-12-2020
3

Correspondentie advocaten gefailleerde, de Centrale Raad van Beroep en
bestudering stukken.

12-03-2021
4

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Verslag 1:
In de komende verslagperiode zal curator zich met name bezighouden met:
- verkoop activa;
- correspondentie crediteuren;
- opvragen en onderzoek ontbrekende administratie van gefailleerde;
- rechtmatigheidsonderzoeken.

29-05-2020
1

In de komende verslagperiode zal curator zich met name bezighouden met:
- het zo mogelijk te gelde maken van de aandelen van gefailleerde in andere
entiteiten;
- de rechtmatigheidsonderzoeken;
- het vaststellen van de crediteurenposities;
- eventueel de procedures tegen UW V.

28-08-2020
2

- het te gelde maken van de immateriële activa;
- de voortzetting van de rechtmatigheidsonderzoeken.

07-12-2020
3

In de komende verslagperiode zal curator zich met name richten op het te
gelde maken van de immateriële activa.

12-03-2021
4

Tegelijkertijd met indiening van dit verslag w ordt de rechter-commissaris
verzocht het faillissement bij de rechtbank voor te dragen voor opheffing
w egens de toestand van de boedel.

04-06-2021
5

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Verslag 1:
Gestreefd w ordt naar een afw ikkeling binnen een jaar na heden.

29-05-2020
1

Curator verw acht de afw ikkeling van het faillissement in het vierde kw artaal
van 2021 te kunnen inzetten.

07-12-2020
3

Curator verw acht de afw ikkeling van het faillissement in de komende
verslagperiode te kunnen inzetten.

12-03-2021
4

Tegelijkertijd met indiening van dit verslag w ordt de rechter-commissaris
verzocht het faillissement bij de rechtbank voor te dragen voor opheffing
w egens de toestand van de boedel.

04-06-2021
5

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

10.4 Werkzaamheden overig
Verslag 1:
Verslaglegging, financiële w erkzaamheden.

29-05-2020
1

verslaglegging, financiële w erkzaamheden.

28-08-2020
2

verslaglegging, financiële w erkzaamheden.

07-12-2020
3

verslaglegging, financiële w erkzaamheden.

12-03-2021
4

Verslaglegging, financiële w erkzaamheden, opstellen afw ikkelstukken

04-06-2021
5

Bijlagen
Bijlagen

