
Algemeen

Gegevens onderneming

Conjugo Events B.V. h.o.d.n. Conjugo

Activiteiten onderneming

Het (doen) organiseren van evenementen in binnen- en buitenland, het (doen) leveren van 
aanvullende werkzaamheden om evenementen te organiseren, het verlenen van advies op het 
gebied van het organiseren van evenementen.
Deze activiteiten werden met name verricht onder de naam ItTalentCollege.

Het verzorgen van "new bussiness" informatie aan klanten, te weten het doen van 
marktonderzoek en het realiseren en gedeeltelijk begeleiden van afspraken met prospects. 
Deze activiteiten werden met name verricht onder de naam Conjugo.

Omzetgegevens

2012:  € 127.668,00 (jaarrekening)
2013:  € 258.990,00 (jaarrekening)
2014:  € 300.411,00 (jaarrekening)
2015:  € 651.433,96 (exact online) 
2016:  € 203.573,00 (tussentijdse cijfers t/m mei 2016)

Personeel gemiddeld aantal

15 werknemers

Saldo einde verslagperiode

€ 60.438,14

€ 76.200,71

€ 76.047,66

Toezichtzaaknummer:

Datum uitspraak:

R-C:

NL:TZ:0000006349:F001

24-05-2016

mr.  Neijt

Curator: mr. K. van de Peppel

Insolventienummer: F.16/16/306

Pagina 1 van 15

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

19-04-2017Datum:Nummer: 4



€ 76.078,98

Verslagperiode

24 mei 2016 t/m 28 juni 2016

29 juni 2016 t/m 28 september 2016

29 september 2016 t/m 27 december 2016

28 december 2016 t/m 19 april 2017

Bestede uren in verslagperiode

93

45

Bestede uren in verslagperiode 3 : 5,4

Bestede uren in verslagperiode 4: 7,5

Bestede uren totaal

93

138

143,4

150,9

Toelichting
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1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De vennootschap Conjugo Events B.V. is op 19 april 2012 opgericht. Ten tijde van de 
oprichting waren de navolgende vennootschappen oprichter/aandeelhouder: 
- Lech Bakhuizen v.d. Brink Holding B.V.
- J.W. Delfsma Holding B.V. 
- Lagomatis Beheer B.V. 
Het maatschappelijk kapitaal bestaat uit 900 aandelen van ieder nominaal € 100,00.
Het geplaatst kapitaal bestaat uit 180 aandelen van ieder nominaal € 100,00.

Op 10-10-2012 heeft Lech Bakhuizen v.d. Brink Holding B.V. haar aandelen (63 in totaal) 
verkocht aan J.W. Delfsma Holding B.V., waardoor deze laatste inmiddels de aandelen 1 t/m 
126 in haar bezit heeft. Lagomatis Beheer B.V. houdt de aandelen  127 t/m 180, 54 aandelen 
in totaal.

Bestuurder van Conjugo Events B.V. is J.W. Holding B.V., van wie de heer J.W. Delfsma 
bestuurder en enig aandeelhouder is.

1.2 Winst en verlies

2012:  €  33.674,00 verlies  (jaarrekening)
2013:  €    1.760,00 winst    (jaarrekening 2013)
2013:  €    2.533,00 winst    (jaarrekening 2014)
2014:  €   60.115,00 verlies  (jaarrekening 2014)
2015:  €   72.103,97 verlies  (exact online) 
2016:  €   21.740,00 winst    (tussentijdse cijfers t/m mei 2016)

1.3 Balanstotaal

2012:  €   73.565,00  (jaarrekening 2012)
2013:  €   84.567,00  (jaarrekening 2013)
2013:  €   85.340,00  (jaarrekening 2014)
2014:  €   99.492,00  (jaarrekening 2014)
2015:  € 197.768,65  (exact online) 
2016:  €  **

1.4 Lopende procedures

Er is geen sprake van een gerechtelijke procedure die door of tegen curanda aanhangig is 
gemaakt.

1.5 Verzekeringen

Curanda heeft een inventaris- en bedrijfsaansprakelijkheidverzekering afgesloten. Deze lopen 
door tot 1-7-2016.
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1.6 Huur

Curanda huurt een bedrijfsruimte aan de Maarsenbroeksedijk 13d te Utrecht. De huur is met 
toestemming van de rechter-commisaris opgezegd. In het kader van de verhuurovereenkomst 
heeft curanda een bankgarantie afgegeven ten bedrage van 
€ 2.722.50.

De bedrijfsruimte is op 29 augustus 2016 bezemschoon zonder opmerkingen van de zijde van 
de verhuurder opgeleverd. De vordering van de verhuurder is na verrekening met de 
waarborgsom op de lijst van boedelvorderingen en voorlopig erkende concurrente vorderingen 
opgenomen.

1.7 Oorzaak faillissement

De middellijk bestuurder heeft ten tijde van het intakegesprek aangegeven, dat de 
onderneming uit haar jasje is gegroeid. Volgens hem is er sprake van vooruit gefactureerde 
omzet waarvan de kosten nog niet waren geadministreerd. De middellijk bestuurder geeft aan 
dat de facturatie aan de partners van de evenementen reeds had plaatsgevonden, maar dat 
deze evenementen in juni 2016 nog dienden te worden bekostigd.

Deze kosten en ook de betaling van de personeelslasten vermeerderd met de aanspraken op 
vakantietoeslag konden niet meer worden voldaan uit de beschikbare liquide middelen.

Het faillissement is vervolgens middels een eigen aangifte door de middellijk bestuurder 
aangevraagd.

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

15

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

15

2.3 Datum ontslagaanzegging

Met toestemming van de rechter-commissaris is op 26 mei 2016 het ontslag aangezegd van 
de werknemers.

2.4 Werkzaamheden

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

Curanda heeft geen onroerende zaken in eigendom.
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3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

Niet van toepassing.

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

Niet van toepassing.

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

De bedrijfsmiddelen van curanda bestaan uit, laptops, computers en inventaris. Ik ben doende 
deze bedrijfmiddelen te verkopen. Er hebben zich diverse geinteresseerden gemeld. De 
bedrijfsmiddelen zijn niet verpand.

De bedrijfsmiddelen zijn met toestemming verkocht aan een opkoper.

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

Nog niet van toepassing.

De bruto verkoopopbrengst bedraagt € 8.591,00 inclusief btw.

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

De fiscale vordering bedraagt bij het uitgaan van het eerste verslag € 12.816,00. Er is geen 
sprake van een pandhouder, zodat ik geen toepassing hoef te geven aan art. 57 lid 3 Fw.

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

De werkzaamheden hebben tot nu toe bestaan uit het benaderen van en het onderhandelen 
met geïnteresseerde partijen.

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving
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De middellijk bestuurder gaf aan dat er geen sprake was van voorraden, maar wel van 
onderhanden werk. Wat betreft ITTC dienden er nog evenementen in juni te worden 
georganiseerd, waarvan de kosten niet meer konden worden betaald. De klanten zijn bericht 
dat deze werkzaamheden niet meer zouden worden uitgevoerd.

Wat betreft de "Conjugo-werkzaamheden", het nabellen van bussinessleads en het maken van 
afspraken, heb ik geïnventariseerd of er mogelijkheden waren het onderhanden werk uit te 
voeren middels het voortzetten van de activiteiten  na de datum van het faillissement. Ik heb 
moeten concluderen dat daartoe geen mogelijkheden waren. 
Ik tracht nu het onderhanden werk te verkopen.

3. Vooralsnog is het niet gelukt een geïnteresseerde te vinden voor voornoemde activa.

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

Nog niet van toepassing.

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

Ik heb in de eerste verslagperiode beoordeeld of een voortzettting van de activiteiten aan de 
orde was. Ik ben in onderhandeling met geïnteresseerde partijen.

3. Vooralsnog is het niet gelukt een geïnteresseerde te vinden voor voornoemde activa.

3.15 Andere activa: Beschrijving

Curanda beschikt over een database met new bussiness informatie wat betreft het Conjugo 
gedeelte en een database met contactgegevens wat betreft de ITTC gedeelte. Voor deze 
databases hebben zich geïnteresseerden gemeld. Ik ben doende deze gegevens te verkopen.

Met toestemming van de rechter-commissaris heb ik de handelsnaam ITTC en de gegevens 
uit de databanken verkocht. Wat betreft de database die betrekking heeft op het Conjugo-
onderdeel van de onderneming, was er in eerste instantie sprake van een geïnteresseerde 
doch deze heeft besloten af te zien van de aankoop. Daarna is wederom sprake geweest van 
interesse voor de database. Ik zal trachten deze activa in de volgende verslagperiode te 
verkopen.

3. Voorslagnog is het niet gelukt een geïnterresseerde te vinden voor voornoemde activa.

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

Nog niet van toepassing.
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De bruto opbrengst bedraagt € 6.050,00 incl. btw.

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

Ik ben doende de overige activa te verkopen.

De activiteiten met betrekking tot de activa betrekking hebbende op ITTC zijn afgerond.
Ik zal trachten de activa terzake het Conjugo-gedeelte van de onderneming in de volgende 
verslagperiode te verkopen.

3. Voorslagnog is het niet gelukt een geïnterresseerde te vinden voor voornoemde activa.

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Volgens opgaaf van de bestuurder bedraagt de debiteurenstand ten tijde van het faillissement 
€ 68.467,85. De debiteuren zijn niet verpand.

4.2 Opbrengst

Nog niet bekend.

Totaal debiteuren volgens debiteurenlijst failliet                                 € 68.467,85 
Voor datum faillissement reeds voldaan 
op bankrekening van failliet                                                  € -     
Na datum faillissement voldaan op bankrekening van failliet  € 51.201,15   
Na datum faillissement voldaan op faillissementsrekening  €   2.722,50   
Oninbaar wegens faillissement debiteur                          € -     
Oninbaar om economische redenen                                  € -     
Verrekend met tegenvordering of schadevergoeding          €   3.230,70   
                                                                                            € 57.154,35  
Openstaande debiteuren                                                           € 11.313,50 

(zie bijlage)

Totaal debiteuren volgens debiteurenlijst failliet                                     € 68.467,85  
Voor datum faillissement reeds voldaan op bankrekening van failliet € -     
Na datum faillissement voldaan op bankrekening van failliet           € 51.201,15   
Na datum faillissement voldaan op faillissementsrekening           €   2.722,50   
Oninbaar wegens faillissement debiteur                                   € -     
Oninbaar om economische redenen                                           € 11.313,50   
Verrekend met tegenvordering of schadevergoeding                   € 3.230,70   
                                                                                                     € 68.467,85  
Openstaande debiteuren                                                              € -   
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4.3 Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

4.4 Werkzaamheden

De debiteuren zijn aangeschreven ter incasso. Op dit moment ben ik in afwachting van de 
meest recente bankafschriften van de ING Bank en de ABN AMRO Bank. Aan de hand van 
deze bankafschriften kan het meest recente debiteurensaldo worden bepaald. 

De debiteuren zijn allen aangeschreven en aangemaand voor zover er nog sprake was van 
een openstaande vordering. In de aankomende verslagperiode zal ik mij beraden over nadere 
incassomaatregelen jegens degene die nog niet heeft betaald.

3. Voor zover er geen betaling heeft plaatsgevonden, heb ik een conceptdagvaarding 
gestuurd. Ik ben in afwachting van een tijdige betaling.

4. Om economische redenen heb ik besloten de incassowerkzaamheden te beëindigen.

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Er is geen sprake van vorderingen van banken

5.2 Leasecontracten

De middellijk bestuurder leasede een personenauto middels een operationele 
leaseovereenkomst. De auto is inmiddels ingeleverd en de leasemaatschappij is gevraagd 
haar vordering in te dienen.

5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

5.5 Boedelbijdragen

Niet van toepassing.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Er hebben zich een tweetal crediteuren gemeld met een eigendomsvoorbehoud. De 
betreffende zaken zullen aan hen worden afgegeven.
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De onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken zijn aan de betreffende crediteuren 
afgeleverd.

5.7 Retentierechten

De boekhouder (boekhouding 2016) en de accountant (jaarrekening 2015) beroepen zich voor 
wat betreft de door hen vervaardigde stukken op hun retentierecht. 

Inmiddels heeft de bestuurder gerealiseerd dat ik de beschikking heb gekregen over de 
digitale boekhouding 2016 en de jaarrekening 2015.

3. Ik heb de boekhouding bestudeerd. Naar aanleiding daarvan is er aanleiding geweest 
Delfsma Holding B.V. aan te schrijven uit hoofde van een vordering wegens mijns inziens 
onvershculdigd betaalde management fee (geen overeenkomst of AVA-besluit) en een 
vordering uit hoofde van een rekening-courantverhouding.

5.8 Reclamerechten

Er is geen sprake van crediteuren die een beroep doen op een reclamerecht.

5.9 Werkzaamheden

Getracht wordt om tot overeenstemming te komen met de boekhouder en de accountant. 
Mocht dit niet lukken, dan zal ik mij beraden op het nemen van rechtsmaatregelen. 

Inmiddels heeft de bestuurder gerealiseerd dat ik de beschikking heb gekregen over de 
digitale boekhouding 2016 en de jaarrekening 2015.

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

Wat betreft ITTC dienden er nog evenementen in juni te worden georganiseerd, waarvan de 
kosten niet meer konden worden betaald. De klanten zijn bericht dat deze werkzaamheden 
niet meer zouden worden uitgevoerd.

Wat betreft de "Conjugo-werkzaamheden", het nabellen van bussinessleads en het maken van 
afspraken, heb ik geïnventariseerd of er mogelijkheden waren het onderhanden werk uit te 
voeren middels het voortzetten van de activiteiten  na de datum van het faillissement. Ik heb 
moeten concluderen dat daartoe geen mogelijkheden waren. 

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.
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6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

De werkzaamheden hebben bestaan uit het inventariseren of langdurige voortzetting van de 
activiteiten tot de mogelijkheden behoorde.

6.4 Doorstart: Beschrijving

Ik heb een biedingsprocedure gestart met als doel te inventariseren of een doorstart tot de 
mogelijkheden behoort. Op dit moment waarden in dat verband nog onderhandelingen 
gevoerd.

Uit de biedingsprocedure is gebleken dat enkel voor het gedeelte ITTC interesse was. De 
activa die daar betrekking op had, waaronder de databases en de handelsnaam, domeinnaam 
en de website heb ik, met toestemming van de rechter-commissaris aan een derde partij 
verkocht die de activiteiten van ITTC wil voortzetten.

6.5 Doorstart: Verantwoording

Van een doorstart is vooralsnog geen sprake.

Nu er sprake is van een doorstart door een derde partij en een eenmailige betaling van de 
koopsom is een financiële verantwoording door de boedel niet aan de orde.

6.6 Doorstart: Opbrengst

Van een doorstart is vooralsnog geen sprake.

De bruto verkoopopbrengst bedraagt € 6.050,00 incl. btw.

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

In deze verslagperiode is er een biedboek ter inzage gelegd. Een aantal geïnteresseerden 
hebben zich bij mij gemeld. Op dit moment ben ik onderhandeling met degenen die een 
serieuze bieding hebben neergelegd.

De activiteiten met betrekking tot het onderdeel ITTC heb ik afgerond.
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7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De bestuurder heeft mij de toegang verschaft tot het online boekhoudprogramma. In dit 
boekhoudprogramma zijn echter alleen de mutaties tot en met december 2015 verwerkt. 
Inmiddels heb ik de beschikking over de grootboeken, auditfiles en kollomenbalans uit die 
administratie.
De administratie over 2016 werd uitgevoerd door een andere (nieuwe) boekhouder.
Zoals gezegd beroept men zich op het retentierecht. De concept jaarrekening van 2015 heb ik 
evenmin, de accountant beroept zich ook op een retentierecht. Ik heb wel een concept balans 
en verlies- en winstrekening over 2015.
Vooralsnog beschik ik dan ook niet over de volledige boekhouding.

Ik ben inmiddels in het bezit gesteld van alle digitale boekhouding. Deze wordt aan een 
onderzoek onderworpen.

3. Ik heb de boekhouding bestudeerd. Naar aanleiding daarvan is er aanleiding geweest 
Delfsma Holding B.V. aan te schrijven uit hoofde van een vordering wegens mijns inziens 
onvershculdigd betaalde management fee (geen overeenkomst of AVA-besluit) en een 
vordering uit hoofde van een rekening-courantverhouding.

4. Ik ben nog ik in overleg met de advocaat van de bestuurder inzake een afwikkeling in 
voornoemde kwestie. Ik hoop dit volgende verslagperiode afgerond te hebben.

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekeningen 2013 en 2014 zijn te laat gedeponeerd, de jaarrrekening van 2012 is in het 
geheel niet gedeponeerd. Dit levert een wettelijk vermoeden van onbehoorlijk bestuur op.

3. Ik heb de bestuurder hiervoer aangesproken en ben in afwachting van een reactie. 

4. Ik ben nog ik in overleg met de advocaat van de bestuurder inzake een afwikkeling in 
voornoemde kwestie. Ik hoop dit volgende verslagperiode afgerond te hebben.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

Niet van toepassing wegens de grootte van het bedrijf.

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

Storting op de aandelen zou volgens de oprichtingsakte in geld hebben moeten plaatsvinden. 
Ik heb bij de middellijk bestuurder bewijstukken opgevraagd waaruit blijkt dat aan de 
volstortingsverplichting is voldaan. Hij geeft aan deze niet te kunnen reproduceren. 

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Of er sprake is van onbehoorlijk bestuur zal moeten blijken uit mijn onderzoek.
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Zie hiervoor onder 7.2

7.6 Paulianeus handelen

Of er sprake is van paulianeus handelen zal afhankelijk zijn van de resultaten van mijn 
onderzoek.

Mij is vooralsnog niet gebleken van paulianeus handelen.

7.7 Werkzaamheden

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

De hoogte daarvan is nog niet bekend. Ik ben nog in afwachting van de vorderingen van het 
UWV en de verhuurder.

€ 2.014,65 (verhuurder)

€   2.014,64 (verhuurder)
€ 57.554,72 (UWV)

Totaal: € 59.569,37

4. 
             €   2.014,64 (verhuurder)
             € 57.554,72 (UWV)
Totaal    € 59.569,37
 

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 12.816

€ 23.112,--

€ 50.987,00

4.
€ 50.987,00

8.3 Pref. vord. van het UWV

Ik ben nog in afwachting van de vordering van het UWV.
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€ 32.606,71

4.
€ 32.606,71

8.4 Andere pref. crediteuren

Vooralsnog niet van toepassing.

Vooralsnog niet van toepassing.

4. 
Vooralsnog niet van toepassing

8.5 Aantal concurrente crediteuren

23

33

34

4.
34

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 64.942,28

€ 157.629,79

€ 157.688,49

4.
€ 157.688,49

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

Nog niet bekend. 
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4. Nog niet bekend

8.8 Werkzaamheden

Inventariseren schulden.

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

Er is geen sprake van een gerechtelijke procedure die door of tegen curanda aanhangig is 
gemaakt.

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

9.4 Werkzaamheden

Niet van toepassing.

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

Nog niet bekend.

10.2 Plan van aanpak

- verkopen activa;
- inventariseren van de schulden;
- incasseren debiteuren;
- rechtmatigheidsonderzoek.

- verkopen activa; 
- inventariseren van de schulden; 
- incasseren debiteuren; 
- rechtmatigheidsonderzoek.
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- verkopen activa;
- incasseren debiteuren;
- reactie bestuurder en Delfsma Holding B.V. afwachten.

- overleg met advocaat van bestuurder en Delfsma Holding B.V. 

10.3 Indiening volgend verslag

Naar verwachting over drie maanden.

Naar verwachting over drie maanden.

Naar verwachting over drie maanden. 

10.4 Werkzaamheden
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