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Aantekenen 

Aan de leden van de ledenraad van Koninklijke Vereniging voor Facultatieve Crematie 

De heer J.W.F. Burgemeester 

Debussylaan 13  

5242 HH  ROSMALEN 

De heer A.G. Daane 

Vijverplantsoen 72 

3319 SX  DORDRECHT 

De heer drs. L.M.L.H.A. Hermans 

Helomapark 5  

9244 BT  BEETSTERZWAAG 

De heer R.H. Jansen 

Runmoolen 12 

1181 NZ  AMSTELVEEN    

De heer H.F.C. Jonkers 

P/a Helomapark 5  

9244 BT  BEETSTERZWAAG 

 

Bussum, 22 augustus 2017 

Geachte leden van de ledenraad,  

Uw raad heeft de heer Keizer op 14 november 2016 in strijd met de statutaire bepalingen tot 

bestuurslid van de Koninklijke Vereniging voor Facultatieve Crematie benoemd. Mede namens de 

heer Reinier J.P. van der Heijden, de heer Hans Zoete, Mevrouw Martie Walst, de heer Paul 

Habraken, mevrouw Mariska Habraken-Knoppers en mevrouw Knoppers-Toot, leden van de 

Koninklijke Vereniging voor Facultatieve Crematie, verzoek ik u en voorzover nodig sommeer ik u, de 

heer Henry Keizer uit zijn functie van voorzitter van het bestuur van de Vereniging te ontheffen.  

 

Artikel 9.2 van de statuten bepaalt:  

‘De leden van het bestuur worden op niet bindende voordracht van het bestuur en/of van tenminste 

3 leden van de ledenraad door de ledenraad uit de leden benoemd voor een periode van 5 jaar […]’.  

 

Artikel 9.6 van de statuten bepaalt:  

‘Het lidmaatschap van het bestuur is niet verenigbaar met een leidende en/of bezoldigde positie in 

een niet met een vereniging verbonden instelling of onderneming, die zich in hoofdzaak met het 

verzorgen van uitvaarten en/of met het verzekeren van kosten daarvan bezighoudt […]’.  
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Artikel 9.5 van de statuten bepaalt:  

‘Een lid van het bestuur kan te allen tijde door de ledenraad met een meerderheid van ten minste 

twee//derden der uitgebrachte stemmen uit zijn functie worden ontheven’.  

Het is u bekend dat heer Keizer sinds medio 2013 een leidende, en waarschijnlijk ook bezoldigde, 

positie inneemt in een onderneming die zich in hoofdzaak bezighoudt met het verzorgen van 

uitvaarten, n.b. via de onderneming die hij in 2012/2013 tezamen met 3 van zijn collega’s door een 

goedkeurend besluit van de ledenraad in handen kreeg.  

Met de benoeming van de heer Keizer tot bestuursvoorzitter heeft de ledenraad de statuten bewust 

overtreden. Naar de beweegredenen van ieder lid van uw raad kan slechts gegist worden. Door de 

benoeming pas 2,5 maand later, 30 januari 2017, aan de KvK te melden is overigens ook de wet 

overtreden. 

Mede namens  voornoemde leden verzoek ik, en voorzover nodig sommeer ik, uw raad en elk van u 

individueel, het er toe te leiden dat de ledenraad de heer Keizer zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 

woensdag 6 september a.s., uit zijn functie van voorzitter en bestuurslid van de Koninklijke 

Vereniging ontheft. 

Ik verwacht uiterlijk 6 september per mail (info@sobi.nl) van uw raad te vernemen dat de ledenraad 

de heer Keizer uit zijn functie als bestuurslid van de Koninklijke vereniging heeft ontheven. Gezien 

het grote openbare belang dat met deze kwestie gemoeid is acht ik het noodzakelijk deze brief en uw 

reactie daarop publiek te maken. 

Hoogachtend, 

 

Pieter Lakeman, 

voorzitter SOBI  
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