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De heer Peter Frank (Peter) Kramer   
De heer Kramer is werkzaam als financieel directeur bij Woningstichting Den Helder. Hij zet zich al 
jaren zeer intensief in voor de herstructurering van de binnenstad van Den Helder. Gesteld wordt dat 
zijn inzet veel verder gaat dan van een financieel directeur mag worden verwacht. Binnen Den Helder 
en Woningstichting wordt betrokkene gezien als een van de belangrijkste mensen achter het slagen 
van de herstructurering van de binnenstad. Voor deze herstructurering moesten er ‘zeer complexe 
financiële afwegingen worden gemaakt, waarbij ook met externe partijen moest worden 
samengewerkt’. Tevens werd, ten tijde van de parlementaire enquête over woningbouwcorporaties ‘de 
Woningstichting tot de beste corporaties gerekend’. Naast dit alles ontplooide de heer Kramer de 
volgende vrijwillige activiteiten:  
 
1989 – 1994 bestuurslid van de Vereniging Nahossers  
Bij deze vereniging waren zo’n 1300 docenten aangesloten, die streden voor het behoud van jonge 
generaties docenten voor het primair en voortgezet onderwijs. Door middel van ludieke acties en 
volharding werd hun doel in 1994 bereikt.  
 
1996 - 2005 penningmeester van Gay Business Amsterdam  
De heer Kramer was mede-initiatiefnemer en organisator van de Amsterdamse Pride, met als 
hoogtepunt de jaarlijkse botenparade door de grachten. Na tien jaar heeft de Stichting Pro Gay de 
organisatie van dit evenement overgenomen, nadat er tumult ontstond tussen Gay Business 
Amsterdam en het Amsterdamse stadsbestuur over de financiering van het evenement en de 
verstrekking van de vereiste vergunningen.  
 
2002 - heden financieel adviseur van Corpus Acrobatics  
Corpus Acrobatics maakt circustheater en speelt op diverse festivals, in theaters en op evenementen, 
gehouden in het binnen- en buitenland. De heer Kramer heeft, in zijn rol als financieel adviseur, een 
significante rol gespeeld bij het professionaliseren van de financiële tak van Corpus Acrobatics. Hij 
biedt zijn onvoorwaardelijke steun en is uiterst loyaal. Dit alles al ruim15 jaar, geheel belangeloos, 
naast zijn ‘gewone’ baan.  
 
2010 - heden lid van de Raad van Toezicht van Scholen aan Zee Den Helder  
Sinds 2010 is de heer Kramer lid van de Raad van Toezicht van Scholen aan Zee in Den Helder. 
Scholen aan Zee verzorgt het schoolonderwijs op alle niveaus in de gemeente Den Helder. De heer 
Kramer hecht belang aan zijn functie bij Scholen aan Zee vanuit een grote betrokkenheid bij de 
toekomst van onze stad en onze jeugd. Hij kent hierbij grote betekenis toe aan solide onderwijs. Met 
zijn analytische scherpzinnigheid is hij voor de Raad van Toezicht een baken, waar het gaat om 
financiële oordeelsvorming.  
 
2011 - heden penningmeester van de Stichting Sail Den Helder  
Stichting Sail Den Helder organiseert iedere vier à vijf jaar een grootschalig Sail-evenement. Een van 
de grootste evenementen in de provincie Noord-Holland, met een bezoekersaantal tussen de 300.000 
en 400.000. Hierbij is altijd de nodige aandacht van lokale overheden en commerciële sponsoren. Dat 
maakt dat de financiële aansturing altijd weer een spannende aangelegenheid is Deze zware, 
vrijwillige taak toont aan hoezeer hij zich betrokken en verbonden voelt met de Helderse gemeente en 
haar inwoners.  
 
2013 - heden penningmeester van het Andreas Cultuurfonds Amsterdam  
Het Andreas Cultuurfonds Amsterdam komt voort uit stichting Gay Business Amsterdam en 
organiseert culturele evenementen ten behoeve van de gayscene en de bijbehorende subcultuur.  
In 2013 mocht decorandus, samen met twee andere bestuurders van het Andreas Cultuurfonds, op 
initiatief van wijlen burgemeester Eberhard van der Laan, de Andreaspenning ontvangen. Deze 
penning wordt uitgereikt aan personen die voor de stad prestaties met een landelijke uitstraling 
hebben verricht..  
 
De heer Kramer wordt gekwalificeerd als iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving 
heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd. Gelet op de aard, duur, uitstraling en betekenis van 
de activiteiten heeft het Zijne Majesteit de Koning behaagd de heer Peter Frank Kramer te 
benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau . 


