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Gegevens onderneming
Activiteiten onderneming
het bieden van hulp aan gemeenschappen die zich in conflicten en/of
natuurrampen bevinden of hiervan aan het herstellen zijn.
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Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2018

Balanstotaal
€ 6.981.348,00

Toelichting financiële gegevens
De curator heeft de laatst opgestelde en gepubliceerde jaarrekening over
2018 ontvangen.
Hieruit blijkt dat er in 2018 een balanstotaal w as van € 6.981.348,-voornamelijk bestaande uit vorderingen, reserveringen en (bank)saldi. Op de
inkomsten van € 33.722.465,-- bleef na aftrek kosten d.m.v. toerekening aan
projecten in dat jaar € 77.845,-- over. De curator zal de cijfers uiteraard
verder onderzoeken.

Gemiddeld aantal personeelsleden
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Gemiddeld aantal personeelsleden
8
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Boedelsaldo
€ 45.258,57
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Verslagperiode
van
11-8-2020

11-09-2020
1

t/m
9-9-2020

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

95 uur 30 min

totaal

95 uur 30 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Mayday heeft volgens haar registratie tot doel: “het bieden van hulp aan
gemeenschappen die zich in conflicten en/of natuurrampen bevinden of
hiervan aan het herstellen zijn”. In de dagelijkse praktijk richtte Mayday zich
echter uitsluitend – zo begreep de curator - op de financiering van
hulporganisatie De W itte Helmen, actief in Syrië.
Zoals bekend zijn deze W itte Helmen reddingsw erkers die in Syrië hulp
boden aan de slachtoffers van de oorlog, als vrijw illigers. Ook voorzag de
W itte Helmen in de aankoop van ambulances, medische apparatuur en
stipendia voor de vrijw illigers.
Mayday w as de schakel tussen de donateurs en deze W itte Helmen
hulporganisatie. Mayday w erd gefinancierd door overheden zoals die van
Nederland, Duitsland, Engeland, Canada en Qatar. Mayday had ten tijde van
het faillissement geen Anbi status.
Mayday is een stichting en is opgericht op 5 november 2015. Mayday hield
kantoor in Amsterdam. Mayday komt voort uit een in Dubai gevestigde
organisatie Mayday LLC-FZ die is opgericht in 2014. Zow el deze organisatie
als Mayday is opgericht door James le Mesurier. Hij w as tevens een van de
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bestuurders van failliet en zou eigenaar zijn van voornoemde Mayday FZ-LLC.
Le Mesurier is op 11 november 2019 overleden.
Ten tijde van het faillissement bestaat de directie van failliet uit de heer Cor
Vriesw ijk als bestuurder. Verder is sprake van een raad van toezicht. De
curator heeft de drie leden van de raad van toezicht in kennis gesteld van
het faillissement en geïnformeerd over de gevolgen van het faillissement voor
hun taken.
Activiteiten
Mayday FZ-LLC zou in 2014 zijn opgericht door le Mesurier om het project
“Batal: support to syria civil defence” te kunnen verzorgen. Mayday FZ-LLC is
geregistreerd in de “International Humanitaran City” in Dubai. Vanw ege
problemen met de bankrekening van deze onderneming in de UAE zou de
stichting MayDay Rescue Foundation in het leven zijn geroepen. Mayday FZLLC valt in de nalatenschap van le Mesurier voornoemd en zou inactief zijn in
afw achting van een liquidatie van de entiteit.
Tijdens de eerste periode van het faillissement is gebleken dat Mayday voor
datum faillissement intensief heeft samengew erkt met een Turkse
onderneming, Mayday Arama Kurtarma Egitim ve Danismanlik Hizmetleri Ltd
Sti (hierna: “Danismanlik”), dat de “front office” taken voor de stichting zou
uitvoeren.
Danismanlik w as ook 100% eigendom van de heer Le Mesurier en leidde, zo
begreep de curator, feitelijk de activiteiten in Syrië. Met het overlijden van de
heer Le Mesurier liepen ook de activiteiten van de stichting af. Naar de
curator tot dusverre begreep, w as dit een gevolg van onrust bij de donoren
over de governance van de stichting als ook mogelijke fraude.
De huidige bestuurder is vervolgens overgegaan tot het afw ikkelen van de
organisatie die daardoor geen bestaansrecht meer had. Ten tijde van het
faillissement w as de stichting nagenoeg vereffend. Deze vereffening zou in
het voorjaar van 2020 zijn ingezet.
Er zouden geen lopende projecten meer zijn en de in het verleden bestaande
overeenkomsten met derden zouden naar zeggen van de bestuurder zijn
afgew ikkeld. Zo had Mayday ook geen kantoorpand meer en w aren er geen
medew erkers in dienst. Hetgeen nog resteerde w as een geschil over
achterstallig salaris met een voormalig bestuurder tevens w erknemer.
Zow el de hiervoor genoemde Mayday LLC-FZ als ook Danismanlik zouden
geen activiteiten meer hebben. Failliet heeft nog w el een vordering op
Danismanlik (zie hiervoor hoofdstuk 4 van dit openbaar verslag).

1.2 Lopende procedures
Ten tijde van het faillissement heeft een crediteur, de voormalige advocaat
van failliet in Turkije, een mediation procedure gestart om betaling van
achterstallige vorderingen op failliet te verkrijgen. In overleg en met
toestemming van de rechter-commissaris heeft de curator de mediator laten
w eten niet aan deze procedure te zullen deelnemen. De betreffende
crediteur is gevraagd om haar vordering ter verificatie in te dienen. Verder
verw ijst de curator naar alinea 2.4 hierna.

1.3 Verzekeringen

11-09-2020
1

1.3 Verzekeringen
De curator heeft geïnventariseerd w elke verzekeringen er w aren. Ten tijde
van het faillissement is enkel sprake van een
bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. Verder w as er nog sprake van
een tw eetal w erknemersverzekeringen die niet zullen w orden voortgezet nu
de w erknemers van failliet uit dienst zijn.
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1.4 Huur
De huur van de kantoorruimte is voor datum faillissement al beëindigd en
afgew ikkeld. De curator heeft de w aarborgsom van de verhuurder terug
ontvangen.
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Er w as nog sprake van de huur van kantoorruimtes op afroep bij Regus in
Amsterdam en Londen. Met toestemming van de rechter-commissaris heeft
de curator deze overeenkomst opgezegd.
Hiermee is het onderw erp “huur” afgew ikkeld.

1.5 Oorzaak faillissement
De curator zal de komende periodes uiteraard de oorzaken van het
faillissement in kaart brengen onderzoeken.
De curator heeft tot dusverre begrepen dat er in het kader van een
standaard afw ikkeling van een overeenkomst met een van de donoren door
middel van een audit door BDO aanbevelingen zijn gedaan, o.a. voor w at
betreft de governance van de stichting. Dit onderzoek is opgevolgd door een
onderzoek door SMK die vervolgens w eer een vervolg onderzoek door Grant
Thornton heeft aangeraden vanw ege “risico’s in verband met contante
betalingen”. Daarbij zou geadviseerd zijn om een Raad van Toezicht in te
stellen.
Op 11 november 2019 is Le Mesurier overleden. Na het overlijden van Le
Mesurier zouden verschillende landen zich als donor hebben teruggetrokken.
Ook vanw ege onrust over mogelijke issues met contante betalingen.
Op 9 januari 2020 zijn de statuten van Mayday gew ijzigd en is bepaald dat er
een Raad van Toezicht diende te komen, w aarbij Cor Vriesw ijk is toegetreden
als voorzitter.
Vervolgens is er een geschil ontstaan met de zittende bestuurder dat heeft
geleid tot diens uiteindelijke (gedw ongen) vertrek. De heer Vriesw ijk
voornoemd is daarna benoemd tot (interim)bestuurder.
Partijen hebben geprobeerd om tot een minnelijke regeling over het geschil
te komen hetgeen niet is gelukt. Dit heeft geresulteerd in een conservatoir
beslag op de bankrekening van failliet dat betalingen blokkeerde, onrust bij
donoren veroorzaakte en leidde tot verschillende procedures met
onvoorziene kosten. Deze kosten stonden zo begreep de curator aan de
door partijen beoogde vereffening van de stichting in de w eg. De stichting
heeft om deze reden, zo begreep de curator, het faillissement moeten
aanvragen.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
8
Toelichting
Ten tijde van het faillissement w aren er geen w erknemers w erkzaam op
basis van een arbeidsovereenkomst. Uit de administratie van failliet is
gebleken dat voor datum faillissement 8 w erknemers w erkzaam w aren op
basis van een arbeidsovereenkomst. Een van deze 8 w erknemers is vorig
jaar overleden en 1 arbeidsovereenkomst is door de kantonrechter
Amsterdam ontbonden per 1 augustus 2020.
De resterende 6 arbeidsovereenkomsten w aren reeds voor datum
faillissement geëindigd en/of beëindigd. Gezien het feit dat met een tw eetal
w erknemers direct aansluitend op de reeds beëindigde
arbeidsovereenkomsten een overeenkomst van opdracht w as gesloten, zijn
deze en de overige 4 reeds geëindigde arbeidsovereenkomsten met
toestemming van de rechter-commissaris d.d. 19 augustus 2020
zekerheidshalve alsnog voorw aardelijk opgezegd tegen de kortst mogelijke
opzegtermijn.
Voorts is gebleken dat er een drietal personen op basis van een
overeenkomst van opdracht w erkzaamheden hebben uitgevoerd voor failliet.
Vanw ege het mogelijke risico dat deze 3 personen een arbeidsovereenkomst
zouden kunnen claimen, hebben met toestemming van de rechtercommissaris zekerheidshalve alsnog voorw aardelijke opzeggingen
plaatsgevonden.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
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2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Toelichting
2.2 Kantoor te Istanboel, Turkije
Tot december 2019 w aren er een 13-tal w erknemers w erkzaam op basis van
een arbeidsovereenkomst met de Turkse entiteit Danismanlik (DM) te
Istanbul. Vanw ege het feit dat DM slechts 10% van het salaris kon betalen, is
tussen failliet en deze 13 w erknemers tevens een “consultancy
overeenkomst” gesloten op basis w aarvan de resterende 90% van het
salaris aan de w erknemer w erd betaald. Deze w erknemers zouden voor deze
90% ontvangen salaris aangifte van belasting moeten hebben gedaan in
Turkije. Of dit daadw erkelijk is gebeurd is niet duidelijk.
Vriesw ijk heeft aangegeven dat er op een gegeven moment (hij meende in
de zomer 2019) geen salarissen meer w erden betaald. De meeste
arbeidsovereenkomsten en consultancy overeenkomsten w aren voor
bepaalde tijd en w aren reeds geëindigd of zouden spoedig eindigen, maar er
w as w el sprake van achterstallig salaris. De donorlanden zouden hebben
aangegeven dat de salarissen w el aan deze w erknemers moesten w orden
betaald. Vanw ege het feit dat het grootste gedeelte (90%) door failliet w erd
betaald, heeft failliet destijds gemeend dat te moeten oplossen. Omdat er
tw ijfel bestond of naar Nederlands recht w el sprake zou zijn van een
consultancy overeenkomst (overeenkomst van opdracht c.q. ZZP-constructie)
en de w erknemers mogelijk zouden kunnen claimen dat er sprake zou zijn
van een arbeidsovereenkomst met failliet, heeft toenmalig advocaat van
failliet geadviseerd met deze w erknemers een vaststellingsovereenkomst
naar Nederlands recht te sluiten. Op grond van deze
vaststellingsovereenkomsten zijn niet alleen de achterstallige salarissen aan
de w erknemers betaald.
Van de 13 “w erknemers” die naast hun arbeidsovereenkomst met DM ook
een consultancy overeenkomst hadden met failliet hebben 11 w erknemers
een vaststellingsovereenkomst getekend w aarbij de (eventuele)
arbeidsovereenkomst reeds rechtsgeldig is geëindigd per 20 december 2019.
Tw ee w erknemers hebben gew eigerd de aangeboden
vaststellingsovereenkomst te ondertekenen. Volgens Vriesw ijk hebben zij
inmiddels een claim ingediend tegen DM in Turkije. Teneinde te voorkomen
dat deze tw ee w erknemers in de toekomst een vordering zouden kunnen
gaan indienen op grond van een arbeidsovereenkomst, hebben er met
toestemming van de rechter-commissaris zekerheidshalve voorw aardelijke
opzeggingen plaatsgevonden.
Naast de bovengenoemde 13 w erknemers w aren er ook w erknemers
w erkzaam uitsluitend op basis van een arbeidsovereenkomst of consultancy
overeenkomst met alleen DM of de entiteit uit Dubai. Met deze w erknemers is
niets gedaan aangezien zij geen enkele “juridische band” hadden met failliet.

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel
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2.4 Werkzaamheden personeel
Lopende procedure w erknemer
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Zoals hierboven reeds is opgemerkt heeft de Kantonrechter Amsterdam de
arbeidsovereenkomst met een w erknemer ontbonden per 1 augustus 2020.
Beide partijen hebben inmiddels berust in de ontbinding van de
arbeidsovereenkomst per 1 augustus 2020 w aardoor er geen hoger beroep
zal w orden ingesteld. Gelijktijdig met de ontbindingsprocedure liep er tevens
een kort geding procedure gestart door de w erknemer w aarin hij onder
andere achterstallig salaris met nevenvorderingen vorderde. De
kantonrechter heeft in dit kort geding bij vonnis d.d. 30 juni 2020 failliet
veroordeeld tot betaling van de w ettelijke verhoging en afgifte loonstroken.
Failliet heeft op 24 juli 2020 een hoger beroep dagvaarding laten betekenen
met als eerste roldatum 27 oktober 2020. De curator beraad zich nog
omtrent het eventueel aanbrengen van deze hoger beroep dagvaarding bij
het Gerechtshof Amsterdam.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
Ten tijde van het faillissement w as geen sprake van een kantoor. De
kantoorinventaris die er w as gew eest, is voor datum faillissement door failliet
aan de stichting Syrian Defence Force geschonken.
De curator heeft de bijbehorende overeenkomsten ontvangen en
gecontroleerd. Uit dit onderzoek is gebleken dat de inventaris en equipment
zoals laptops en telefoons op grond van overeenkomsten met donoren bij
hen in eigendom w as en van deze donoren zouden blijven. De schenking aan
de stichting W itte Helmen is in overleg en met goedvinden van deze donoren
uitgevoerd.
De curator gaat er aan de hand van de thans beschikbare informatie vanuit
dat dit onderw erp hiermee is afgew ikkeld.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
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Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Gelet op de beoogde vereffening van de stichting w as er geen sprake meer
van lopende projecten. De overeenkomsten met donoren die er in het
verleden w aren zijn ook administratief, qua rapportages en audits, afgerond,
zo begreep de curator. Een van de donoren, de Nederlandse overheid, dient
nog een deel van de met failliet afgesproken donatie te betalen.
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De curator heeft de voormalige donoren inmiddels over het faillissement
geïnformeerd.

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Onder de advocaat van failliet bevond zich nog (derden)geld. Hiervan is
opgave en afdracht gevraagd. Het derdengeld ad € 20.237,55 is ontvangen.
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3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Zoals hiervoor staat vermeld heeft failliet nog een bedrag van ruim € 57.000,- tegoed van de Nederlandse overheid. De betaling hiervan zou
samenhangen met het onderzoek door Grant Thornton en in afw achting van
de uitkomst daarvan, zijn opgeschort.
Failliet zou nog een vordering op Danismanlik hebben uit hoofde van door
failliet vooruit betaalde bedragen ter bestrijding van de lopende kosten.
Behalve failliet zouden er ook ex w erknemers en andere derden zijn die ook
van Danismanlik nog geld tegoed hebben. De curator heeft deze vordering en
de afw ikkeling hiervan in onderzoek.
Verder heeft failliet nog een vordering op een accountantskantoor in Dubai.
Failliet w acht nog steeds op de rekening en verantw oording van een voor
een bepaalde opdracht gemaakte kosten als ook de terugstorting van het
daarvan overgebleven bedrag.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Mayday bankiert bij de ABN Amro bank. Ten tijde van het faillissement zou er
conservatoir beslag op de bankrekening zijn gelegd. De curator w acht al lang
op de informatie van de bank over de exacte stand van zaken mede nu er op
faillissementsdatum een overboeking door de bank aan de beslaglegger blijkt
te zijn gedaan.
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De bank zou afgelopen jaar op grond van verschillende w ettelijke regelingen
zoals de W et op het financieel toezicht en de W et ter voorkoming van
w itw assen en financieren van terrorisme aan de directie van failliet hebben
gevraagd om informatie te geven in het kader van onderzoeken. In verband
met het ontbreken van antw oorden w enst de bank dat de bankrelatie op de
kortst mogelijke termijn w ordt beëindigd. De curator zal hierover in gesprek
gaan met de bank.

5.2 Leasecontracten
Niet van toepassing
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5.3 Beschrijving zekerheden
5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
5.6 Retentierechten
Niet bekend
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5.7 Reclamerechten
Niet bekend

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Ten tijde van het faillissement w aren de activiteiten van failliet al gestaakt en
afgew ikkeld.
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Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Gelet op het ontbreken van activiteiten of activa lijkt een doorstart niet aan
de orde.
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft de boekhouding van failliet (digitaal) veilig laten stellen.
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7.2 Depot jaarrekeningen
7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Op failliet zou geen verplichting rusten jaarstukken te maken of te publiceren.
De curator zal dit controleren mede ook aan de hand van de met donoren
hierover gemaakte afspraken.
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Niet van toepassing
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Zoals te doen gebruikelijk zal de curator hiernaar een onderzoek uitvoeren.

11-09-2020
1

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Zoals te doen gebruikelijk zal de curator hiernaar een onderzoek uitvoeren.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 735,00
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8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Niet van toepassing
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8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
8
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 46.791,43
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend

8.8 Werkzaamheden crediteuren
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
Kennelijk is er na het faillissement in Turkije door een schuldeiser een
mediation procedure jegens failliet gestart. De curator heeft de mediator
laten w eten dat de schuldeiser haar vorderingen ter verificatie zal moeten
indienen en de boedel niet bereid is aan de procedure deel te nemen.
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9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator zal zich de komende verslagperiode richten op de incasso van
debiteuren en verdere inventarisatie en onderzoek.
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Dit is nog niet bekend.

11-09-2020
1

10.3 Indiening volgend verslag
9-12-2020

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen
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