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Algemene gegevens
Naam onderneming
This W orks B.V.

17-09-2020
1

Gegevens onderneming
Bij beschikking van de Rechtbank Gelderland van 18 augustus 2020 is het
faillissement uitgesproken van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid This W orks B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, feitelijk
gevestigd te (6713 JR) te Ede aan de Sint Hubertus 99, ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel onder nummer 69542244.

17-09-2020
1

Activiteiten onderneming
Het financieren en besturen van en toezichthouden op dochteronderneming
This Talent W orks B.V.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2017

€ 22.500,00

€ 3.886,00

€ 49.421,00

2019

€ 24.000,00

€ 4.629,00

€ 54.105,00

Toelichting financiële gegevens

17-09-2020
1

Toelichting financiële gegevens
1. De omzet over de jaren 2017 en 2018 (verlengd boekjaar) is onduidelijk. In
de jaarrekening over dit verlengde boekjaar staat dat dit € 22.500,- is, maar in
de jaarrekening van 2019 staat aangegeven dat de omzet over (2017-)2018 €
16.500,- is.

17-09-2020
1

2. Van een verlengd boekjaar blijkt geen sprake te zijn, dit w as een fout van
de boekhouder.

16-12-2020
2

Gemiddeld aantal personeelsleden
0

17-09-2020
1

Toelichting
1. Er w aren geen w erknemers in dienst.

Boedelsaldo
€ 0,00

17-09-2020
1

€ 4.843,29

16-12-2020
2

€ 4.843,29

16-03-2021
3

€ 4.843,29

15-06-2021
4

€ 4.843,29

14-09-2021
5

Verslagperiode

Verslagperiode
van
18-8-2020

17-09-2020
1

t/m
16-9-2020
van
17-9-2020

16-12-2020
2

t/m
15-12-2020
van
16-12-2020

16-03-2021
3

t/m
15-3-2021
van
16-3-2021

15-06-2021
4

t/m
14-6-2021
van
15-6-2021

14-09-2021
5

t/m
14-9-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

6 uur 36 min

2

7 uur 12 min

3

7 uur 42 min

4

0 uur 54 min

5

4 uur 6 min

totaal

26 uur 30 min

Toelichting bestede uren
De in dit verslag verstrekte informatie is bestemd voor alle betrokkenen, in het
bijzonder voor crediteuren. Het verslag ziet op de hoofdlijnen. Aan het verslag
en de eventuele bijlagen kunnen geen rechten w orden ontleend.

17-09-2020
1

5. Dit is het eindverslag.

14-09-2021
5

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
1. This W orks B.V. is op 6 september 2017 opgericht door Semfee B.V., met als
enig aandeelhouder mevrouw F. Schipaanboord en JKAZD B.V. met als enig
aandeelhouder de heer J.N. Horzelenberg, zijnde gezamenlijk bevoegd
bestuurders van This W orks B.V.

17-09-2020
1

1.2 Lopende procedures
1. Geen

17-09-2020
1

1.3 Verzekeringen
1. geen

17-09-2020
1

1.4 Huur
1. Geen

17-09-2020
1

1.5 Oorzaak faillissement
1. This W orks is de holding in een concern w aarbij This Talent W orks B.V. als
w erkmaatschappij fungeert. This Talent W orks exploiteert een digitaal
bemiddelingsplatform dat w erkgevers aan freelancers koppelt. Het digitaal
bemiddelingsplatform is volledig zelf ontw ikkeld door This W orks. Na de
ontw ikkeling heeft This W orks de softw are voor het digitale platform op grond
van een licentie beschikbaar gesteld aan This Talent W orks. Nagenoeg de
enige inkomstenbron van This W orks B.V. is de vergoeding die This Talent
W orks betaalt voor het gebruik van de softw are. De omzet van This W orks is
dan ook beperkt. This W orks investeerde haar omzet in de verdere
ontw ikkeling van de softw are. Uit de berichtgeving van de bestuurders blijkt
dat de samenw erking sinds september 2019 is verslechterd. De onmin tussen
de bestuurders kon niet meer door hen zelf w orden opgelost. Zodoende
hebben zij een coach ingeschakeld om te bezien of zij toch nog nader tot
elkaar konden komen. Dit heeft niet mogen baten. Als gevolg hiervan is
mevrouw Schipaanboord in mei 2020 uit de onderneming gestapt. Daarnaast
heeft de coronacrisis tot gevolg gehad dat This Talent W orks haar w erkaanbod
heeft zien opdrogen. De omzet van This Talent W orks daalde aanzienlijk, zodat
zij niet meer aan haar verplichtingen jegens This W orks kon voldoen.
Zodoende heeft This W orks niet meer de beschikking over middelen ten einde
te kunnen blijven voortbestaan.

17-09-2020
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

17-09-2020
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
0

17-09-2020
1

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

1. Niet van toepassing
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

1. Niet van toepassing
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
3.4 Bodemvoorrecht fiscus
1. De belangen van de fiscus zullen voor zover van toepassing w orden
behartigd.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

17-09-2020
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

1. Niet van toepassing
totaal

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

Verkoopopbrengst

1. Softw are voor het digitale
bemiddelingsplatform voor het w erven en
selecteren van freelancers om aan (projecten
van) w erkgevers te koppelen.

€ 4.000,00

totaal

€ 4.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
1. De verkoopopbrengst is nog onbekend.

17-09-2020
1

2. De softw are is verkocht voor een bedrag van € 4.000,- excl. btw .

16-12-2020
2

3.9 Werkzaamheden andere activa
1. Inventarisatie.

17-09-2020
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Debiteurenportefeuille

€ 12.700,00

totaal

€ 12.700,00

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
1. In de komende verslagperiode w orden de debiteuren aangeschreven. De
enige debiteur van gefailleerde is de dochtervennootschap w aarvan helder is
dat er nauw elijks actief aanw ezig is.

17-09-2020
1

2. De dochtervennootschap van gefailleerde, This Talent W orks B.V., is failliet
verklaard op 10 oktober 2020

16-12-2020
2

3. Gelet op de financiële positie van de dochtervennootschap is het niet
w aarschijnlijk dat de debiteurenportefeuille (volledig) zal kunnen w orden
geïnd. Dit w ordt tijdens de komende verslagperiode nader onderzocht.

16-03-2021
3

4. De enige vordering in de debiteurenportefeuille van de
dochtervennootschap lijkt niet eenvoudig te kunnen w orden geïncasseerd. Er
w ordt onderzocht op w elke w ijze het best kan w orden omgegaan met deze
vordering.

15-06-2021
4

5. De afgelopen verslagperiode is gebleken dat debiteurenincasso zeer
moeizaam verloopt. De curator heeft deze w erkzaamheden afgerond nu er
geen zicht meer is op enige opbrengst. Daarmee is deze kw estie
afgehandeld.

14-09-2021
5

4.2 Werkzaamheden debiteuren
1. Inventarisatie

17-09-2020
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
1. Gefailleerde hield een rekening aan bij de Rabobank.
Het is onduidelijk w at het saldo van de bankrekening w as op de datum van het
faillissement. Het saldo is opgevraagd.

17-09-2020
1

Toelichting vordering van bank(en)
2. Er is geen creditsaldo aanw ezig.

16-12-2020
2

2. Het saldo van de bankrekening w as op datum faillissement € 3,29. Dit
bedrag is inmiddels naar de boedelrekening overgemaakt.

5.2 Leasecontracten
1. Voor zover bekend w as geen sprake van een leasecontract.

17-09-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
1. Voor zover bekend w as geen sprake van een leasecontract.

17-09-2020
1

5.4 Separatistenpositie
1. Voor zover bekend zijn er geen separatisten.

17-09-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
1. Er zijn geen crediteuren die een beroep op eigendomsvoorbehoud hebben
ingediend.

17-09-2020
1

5.6 Retentierechten
1. Er hebben zich tot op heden geen crediteuren met een claim op
retentierecht gemeld.

17-09-2020
1

5.7 Reclamerechten
1. Er hebben zich tot op heden geen crediteuren met een claim op recht van
reclame gemeld.

17-09-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
1. Aanschrijving en opvragen saldo en afschriften.

17-09-2020
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
1. De onderneming w ordt niet voortgezet. Naar verw achting zal er geen
doorstart plaatsvinden.

17-09-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
1. De curator dient dit nog te onderzoeken.

17-09-2020
1

2. In de afgelopen periode heeft een boekenonderzoek plaatsgevonden. De
komende periode zal dit onderzoek w orden voortgezet.

16-12-2020
2

3. Het onderzoek in de administratie van gefailleerde zal de komende periode
w orden voortgezet.

16-03-2021
3

4. Het onderzoek in de administratie van gefailleerde is in de afgelopen
periode afgerond.

15-06-2021
4

7.2 Depot jaarrekeningen
Jaarrekening 2017-2018: 13 december 2019
Jaarrekening 2019: 2 april 2020

17-09-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
1. Gefailleerde w as niet controleplichtig.

17-09-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
1. Gefailleerde is opgericht in 2017. Voor gefailleerde geldt derhalve geen
stortingsverplichting.

17-09-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
1. W ordt nader onderzocht.

Toelichting
2. In de volgende periode zal het onderzoek naar eventueel onbehoorlijk
bestuur w orden voortgezet.

Toelichting
3. Tot op heden is niet gebleken van onbehoorlijk bestuur. De komende
verslagperiode zal het onderzoek naar eventueel onbehoorlijk bestuur w orden
voortgezet.

Toelichting
4. De afgelopen periode is het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur
afgew ikkeld. Er is niet gebleken van onbehoorlijk bestuur. Daarmee is deze
kw estie afgerond.

17-09-2020
1

16-12-2020
2

16-03-2021
3

15-06-2021
4

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

17-09-2020
1

Toelichting
1. W ordt nader onderzocht.

Toelichting
2. De komende periode zal nader w orden onderzocht of sprake is gew eest van
paulianeus handelen.

Toelichting
3. Tot op heden is niet gebleken van paulianeuze handelingen. De komende
verslagperiode zal dit onderzoek w orden voortgezet.

Toelichting
4. In de afgelopen verslagperiode is het onderzoek naar paulianeus handelen
afgerond. De curator niet gebleken van paulianeuze handelingen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

16-12-2020
2

16-03-2021
3

15-06-2021
4

7.7 Toelichting rechtmatigheid
1. De curator beschikt nog niet over de volledige administratie van gefailleerde.
De bestuurder is verzocht de administratie aan te leveren.

17-09-2020
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
1. Bespreking met bestuurder en toezending vragenlijst voor informatie en
documenten.

17-09-2020
1

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00

17-09-2020
1

Toelichting
1. Er is geen vordering door UW V ingediend en deze w ordt ook niet verw acht
omdat gefailleerde geen personeel in dienst had.
€ 245,02

16-03-2021
3

€ 0,00

14-09-2021
5

Toelichting
5. Bij nadere beschouw ing is vastgesteld dat de boedelvordering als
concurrente vordering diende te w orden geplaatst.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 370,00

17-09-2020
1

Toelichting
1. De indiening betreft omzetbelasting over 2019.

Toelichting
5. De Belastingdienst heeft een mededeling omtrent omzetbelasting over de
periode 1 oktober 2019 tot en met 17 augustus 2020 toegezonden. Er zijn
echter geen vorderingen meer ingediend door de Belastingdienst.

14-09-2021
5

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
1. Er is geen vordering door UW V ingediend en deze w ordt ook niet verw acht
omdat gefailleerde geen personeel in dienst had.

8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren

17-09-2020
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
0

17-09-2020
1

1

16-03-2021
3

2

14-09-2021
5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 0,00

17-09-2020
1

Toelichting
1. Er w orden nog diverse vorderingen van crediteuren verw acht.
€ 2.092,09

16-03-2021
3

€ 2.337,11

14-09-2021
5

Toelichting
5. De boedelvordering is verplaatst naar de concurrente crediteuren.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
1. In dit stadium is nog niet vast te stellen op w elke w ijze dit faillissement zal
w orden afgew ikkeld.

17-09-2020
1

5. Gelijktijdig met indiening van dit verslag zal het faillissement w orden
voorgedragen voor opheffing w egens gebrek aan baten ex art. 16 Fw . Er zal
derhalve geen uitkering aan crediteuren volgen.

14-09-2021
5

8.8 Werkzaamheden crediteuren
1. Aanschrijven van crediteuren.

17-09-2020
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
1. Door of tegen de curator zijn geen procedures ingesteld.

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

17-09-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
1.
- Verkrijgen administratie;
- Boekenonderzoek incl. rechtmatigheidsonderzoek;
- Verkoop activa.

17-09-2020
1

2. Boekenonderzoek incl. rechtmatigheidsonderzoek;

16-12-2020
2

3. Voortzetten boekenonderzoek en rechtmatigheidsonderzoek.

16-03-2021
3

4. Inning debiteurenportefeuille (voor zover mogelijk)

15-06-2021
4

5. Dit is het eindverslag.

14-09-2021
5

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
1. Op dit moment is nog niet vast te stellen binnen w elke termijn dit
faillissement zal kunnen w orden afgew ikkeld.

17-09-2020
1

4. Naar verw achting zal dit faillissement in de komende verslagperiode w orden
afgew ikkeld.

15-06-2021
4

5. Gelijktijdig met indiening van dit verslag zal het faillissement w orden
voorgedragen voor opheffing w egens gebrek aan baten ex art. 16 Fw .

14-09-2021
5

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

