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Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Betreft

Algemene gegevens

Veldtrip B.V. 02-04-2019 
 1

Veldtrip B.V., ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van 
Koophandel onder nummer 71106197, was voorheen statutair gevestigd te 
W ijhe en kantoorhoudende te (8131 PJ) W ijhe aan de Herxerenk 1. Op 
moment van het faillissement is Veldtrip B.V. kantoorhoudende aan de 
Morsestraat 3 te (8013 PP) Zwolle.

02-04-2019 
 1

Het (doen) organiseren van een jaarlijks terugkerend
muziekfestival, het verhuren, verkopen (groothandel) en het geven
van advies van professionele geluid-, licht en video apparatuur, het
verhuren en verkopen van podiumwagens, het uitoefenen van een
organisatie bureau voor evenementen, alsmede het (doen)
organiseren van beurzen, muziek gerelateerde evenementen,
zakelijke evenementen en sportevenementen. Holdingactiviteiten.

(Bron: Kamer van Koophandel)

02-04-2019 
 1

Verslagnummer 2
Datum verslag 25-06-2019
Insolventienummer F.08/19/85
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000097271:F001
Datum uitspraak 12-03-2019

R-C mr. M.C. Bosch
Curator mr G.H.H. Kerkhof



Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

Bestede uren

Toelichting bestede uren

Er is geen personeel in dienst.
02-04-2019 

 1

Boedelsaldo
€ 2.250,00

02-04-2019 
 1

Boedelsaldo
€ 7.755,21

25-06-2019
 2

van
12-3-2019

t/m
2-4-2019

02-04-2019 
 1

van
3-4-2019

t/m
25-6-2019

25-06-2019
 2

Verslagperiode Bestede uren

1 17,75 uur

2 13,75 uur

totaal 31,50 uur



1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

1. Inventarisatie

Bestuurder en enig aandeelhouder van Veldtrip B.V. is DUXRO Beheer B.V., van 
w ie de heer R. Nijp bestuurder is. Aandeelhouders van DUXRO Beheer B.V. zijn 
de heer R. Nijp en de heer D.J. Nijp.

02-04-2019 
 1

Er zijn geen lopende procedures (meer). 02-04-2019 
 1

Er zijn geen verzekeringen. De festivalverzekering is reeds geëindigd. 02-04-2019 
 1

Er is geen huurcontract. 02-04-2019 
 1

De heer R. Nijp was student bij Landstede en heeft als eindopdracht van zijn 
studie een ‘blauwdruk’ uitgewerkt voor een festival aan de Wijthmenerplas in 
Zwolle. Dit was 2017 klaar. De heer D.J. Nijp is docent bij Landstede richting 
Event & Organisatie en heeft een bedrijf in muziekinstallatie (AVXL). De heren 
R. en D.J. Nijp hebben met de ervaring van de heer D.J. het festival op kunnen 
zetten. Er zijn duidelijk minder kaartjes verkocht dan nodig was voor de 
kostendekking van het festival. De (extra) opbrengsten aan consumpties 
konden dit gat niet vullen.

02-04-2019 
 1



2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

2. Personeel

Personeelsleden
0

n.v.t.

02-04-2019 
 1

3. Activa

Beschrijving Verkoopopbr. Hypotheek Boedelbijdr.

n.v.t.

totaal € 0,00 € 0,00

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

inventaris € 907,50

totaal € 907,50 € 0,00

Er zijn nog een aantal zaken aanwezig, die voor het festival zijn aangeschaft. 
Het gaat daarbij om banners met het logo van Veldtrip en de namen van DJ's, 
bamboepalen, kleding, hangmatten, kussens en keukenartikelen. Er wordt 
onderzoek gedaan naar de waarde van de inventaris en een mogelijke koper.

02-04-2019 
 1

De inventaris is verkocht voor een bedrag van € 907,50 inclusief btw. Het 
bedrag is intussen ontvangen op de boedelrekening. De curator beschouwt 
dit onderdeel als afgerond.

25-06-2019
 2



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

Volgens de bestuurder is er geen vordering van de fiscus. Mocht dit anders zijn 
wordt met het bodemvoorrecht van de fiscus rekening gehouden.

02-04-2019 
 1

De fiscus heeft onlangs een aanslag Omzetbelasting opgelegd over het 
eerste kwartaal van 2019. Echter in deze periode zijn geen belastbare feiten 
gepleegd. De curator heeft derhalve bezwaar gemaakt tegen deze aanslag. 

25-06-2019
 2

Inventarislijst en foto's zijn opgevraagd. Er is contact geweest met een 
taxateur.

02-04-2019 
 1

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

n.v.t.

totaal € 0,00 € 0,00

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

logo en website € 0,00

totaal € 0,00 € 0,00

Gefailleerde beschikt over een logo van Veldtrip Festival. Er wordt onderzoek 
gedaan naar de waarde daarvan en een mogelijke koper. 

Gefailleerde gebruikt ook de naam Veldtrip en Veldtrip Festival en de 
internetdomeinnamen veldtrip.nl en veldtrip-festival.nl. Deze activa is echter in 
eigendom van Evenementen Realisatie en wordt gehuurd door gefailleerde.

02-04-2019 
 1

Naast het logo heeft Veldtrip B.V. ook de content van de website in 
(intellectueel) eigendom. In de afgelopen verslagperiode is onderzoek 
gedaan naar de waarde van het logo en de website en een koper. Helaas is 
geen koper gevonden. Het logo wordt niet meer gebruikt, de content van de 
website is offline.

25-06-2019
 2



4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

4. Debiteuren

Beschrijving Omvang Opbrengst Boedelbijdr.

n.v.t.

totaal € 0,00 € 0,00 € 0,00



5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

5. Bank/Zekerheden

De vordering van de bank is opgevraagd. Verwachting is dat de Rabobank 
geen vordering zal hebben, omdat er een positief saldo is aangetroffen. De 
Rabobank is verzocht het credit saldo over te maken op de boedelrekening.

02-04-2019 
 1

Het credit saldo van de Rabobank is intussen op de boedelrekening 
ontvangen.

25-06-2019
 2

Volgens de bestuurder zijn er geen leasecontracten. 02-04-2019 
 1

Vennootschap hield alleen een betaalrekening aan bij de Rabobank. Er zijn 
geen kredietfaciliteiten en derhalve ook geen zekerheden van de bank.

02-04-2019 
 1

Er zijn geen separatisten. 02-04-2019 
 1

Er zijn (nog) geen eigendomsvoorbehouden geclaimd. 02-04-2019 
 1

Er is (nog) geen beroep gedaan op retentierechten. 02-04-2019 
 1

Er is (nog) geen beroep gedaan op reclamerechten. 02-04-2019 
 1



6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

n.v.t. 02-04-2019 
 1

Doorstarten onderneming

n.v.t. 02-04-2019 
 1

7. Rechtmatigheid

De curator heeft de boekhouding ontvangen. Of aan de boekhoudplicht is 
voldaan moet nog onderzocht worden.

02-04-2019 
 1

Alle administratieve en financiële stukken zijn ontvangen en onderzocht. 
Omdat de BV in maart 2018 is opgericht en het een eerste evenement (juli 
2018) betrof zijn er alleen interne cijfers over 2018 beschikbaar.
De curator heeft geen onregelmatigheden aangetroffen. Het onderzoek is 
afgerond.

25-06-2019
 2

De vennootschap is opgericht in 2018; er zijn geen deponeringen. 02-04-2019 
 1



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

n.v.t. 02-04-2019 
 1

Onderzocht moet nog worden of voldaan is aan de verplichting tot volstorting. 02-04-2019 
 1

Onderzoek is afgerond. Geen bijzonderheden. 25-06-2019
 2

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Onderzocht moet nog worden of sprake is van onbehoorlijk bestuur.

02-04-2019 
 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Nee

Curator heeft onderzoek afgerond. Er is geen sprake van onbehoorlijk 
bestuur.

25-06-2019
 2

7.6 Paulianeus handelen

Onderzocht moet worden of sprake is van paulianeus handelen.

02-04-2019 
 1

7.6 Paulianeus handelen
Nee

Dit onderzoek is afgerond. 

25-06-2019
 2

De curator heeft bestuurder en aandeelhouder verzocht het bedrag van de 
leningen die zij in de week na het festival aan zichzelf hebben terugbetaald 
over te maken op de boedelrekening. Zij hebben toegezegd dit te zullen doen. 
De aandeelhouder heeft inmiddels zijn deel van € 2.250,00 overgemaakt.
De curator is nog in afwachting van het door de bestuurder te betalen bedrag 
van € 1.950,00.

02-04-2019 
 1

Het bedrag van lening van de bestuurder ad € 1.950,- is ontvangen op de 
boedelrekening.

25-06-2019
 2

Geen. Alle onderzoeken zijn afgerond. 25-06-2019
 2





8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

8. Crediteuren

€ 0,00 02-04-2019 
 1

€ 0,00 02-04-2019 
 1

€ 0,00 02-04-2019 
 1

€ 2.000,00 02-04-2019 
 1

17 02-04-2019 
 1

24 25-06-2019
 2

€ 52.061,99 02-04-2019 
 1

€ 72.499,93 25-06-2019
 2

Inmiddels is duidelijk dat het boedelactief slechts toereikend is om naast het 
salaris en de verschotten, een gedeeltelijke uitkering op de preferente 
vordering ter zake de kosten van de faillissementsaanvraag te doen. Er zijn 
geen boedelvorderingen ingediend. 
Op concurrente vorderingen zal geen uitkering plaats kunnen vinden. 

25-06-2019
 2



9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

9. Procedures

n.v.t. 02-04-2019 
 1

10. Overig

In de komende verslagperiode(s) wordt gepoogd de activa te verkopen. 
Tevens wordt onderzoek gedaan naar alle onderdelen in punt 7.

02-04-2019 
 1

De curator heeft de rechter commissaris verzocht onderhavig faillissement 
voor te dragen voor opheffing wegens gebrek aan baten, alsmede het salaris 
van de curator vast te stellen. 

25-06-2019
 2

Over de w ijze van afw ikkeling is op dit moment nog niets te zeggen. 02-04-2019 
 1

Onderhavig faillissement zal in de komende maanden worden afgewikkeld. 25-06-2019
 2

Er zal geen volgend verslag worden geagendeerd. Onderhavig verslag kan 
worden beschouwd als eindverslag.

25-06-2019
 2

Bijlagen
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