
 

 
Hoofdpunten beleidsnotitie 2015-2016 
 
De  doelstellingen worden geconcretiseerd in de beleidsnotitie 2015-2016, die in december 
van 2014 door het kapittel is vastgesteld. 
Hoofdpunten daarin zijn de volgende: 
 

Sociaal. 
• Er wordt ingezet op de uitrol van meerdere noodhulpbureaus, Dit is bestuurlijk traject 

met behulp van de inzet van de Stichting Urgente Noden Nederland (SUNN), dat door 
de RDO mede zal worden gefinancierd. Speerpunten: Almelo (Twente), Emmen 
(Drenthe), Krimpenerwaard en Tiel. 

• De aanvragen voor de reeds functionerende noodhulpbureaus, die de voormalige 
commanderijen tot hun werkgebied rekenen zullen worden gehonoreerd, op 
overlegging van de jaarrekeningen. Gedurende 2015 zullen de werkzaamheden van de 
gesteunde noodhulpbureaus worden geëvalueerd en getoetst aan de doelstellingen van 
de RDO. 

• De RDO speelt in op de verschuiving van aanvragen voor individuele hulpverlening 
naar aanvragen voor projecten. Het behoud van de mogelijkheid om toch ook nog 
individuele noden te lenigen blijft daarbij prioriteit houden, omdat dit van oudsher een 
van de belangrijkste taken van de RDO was.  

• Door het steeds nadrukkelijke aanhalen van de contacten tussen de 
commanderijgemeenten en de RDO, kan beter vorm worden gegeven aan projecten, 
onder meer  die op het vlak van preventie liggen.  

• Ook het komende jaar zal de RDO vaste bijdragen verstrekken ten behoeve van de 
activiteiten van de Stichting Present en de Stichting Leergeld. Deze instellingen 
worden beoordeeld als distributiekanaal van de middelen van de RDO, waardoor 
structurele financiering, net zoals bij de noodhulpbureaus, aan de orde kan zijn. 

• Vanaf  2012 is het buitenlandse giftenbeleid volledig geconcentreerd in het 
voormalige ordegebied Königsberg, tegenwoordig de Russische enclave Kaliningrad. 
10 % van het sociale giftenbudget wordt aan diverse projecten besteed. Voornamelijk 
gelegen op het terrein van de ouderenzorg, de geestelijke gezondheidszorg en de 
opvang van verslaafden en dak- en/of thuislozen. Op deze terreinen zijn de 
omstandigheden erbarmelijk.  
 

Cultuurhistorie. 
Het conserveren en beheren van het met de Orde verbonden cultuurhistorisch erfgoed is 
een statutaire opgave. Deze dient in de ogen van het Kapittel breed te worden uitgelegd. 
• Voor het archief van de RDO, dat behoort tot een van de mooiste middeleeuwse 

archieven van Nederland, heeft de Orde al vele decennia een archivaris in dienst. Deze 
ondersteunt de wetenschappelijke onderzoekers, die voor hun studies, vaak promoties, 
gebruik maken van de archiefstukken. 

• Om een betere raadpleging te verzekeren is het archief geheel gedigitaliseerd en staat 
het op de website van de RDO. Niettemin vindt ook nog regelmatig onderzoek plaats 
in het archief zelf, waarbij de archivaris hulp biedt. Voor het vergroten van de 
toegankelijkheid en tevens voor het op orde brengen van het archief tussen 1950 en 
1995 zal samenwerking worden gezocht met het Utrechts Archief (HUA). 



 

• Een aantal jaren geleden is gestart met het uitgeven van een eigen reeks met 
wetenschappelijke publicaties, die aandacht besteden aan de positie van de Balije van 
Utrecht in diverse tijdsbeelden. Eind 2015 kan de promotie worden verwacht op het 
onderzoek staat  naar de Balijekroniek, een uniek geschiedkundig document, waar ook 
internationaal veel belangstelling voor bestaat. Het onderzoek zelf is voor een zeer 
groot deel door de RDO bekostigd. De handelseditie, die in het Engels zal verschijnen, 
zal door de RDO worden betaald en ook in die reeks worden uitgegeven. 

• Tevens in 2014 start het wetenschappelijk onderzoek naar de bezitsvorming van de 
Utrechtse Balije. Omdat dit een aanvulling zal zijn op eerdere vergelijkbare studies zal 
hiermee een breed wetenschappelijk publiek worden bediend. De AIO-kosten worden 
door de RDO gedragen.  

• Een kort onderzoek naar de aanwezigheid in het Kapittel van Duitse leden vanaf 1815 
tot 1945 is begin 2015 gestart en zal waarschijnlijk voor het eind van het jaar worden 
afgerond.  

• Uiteraard vormt het in goede staat van onderhoud houden van het Duitsche Huis in 
Utrecht, een van de belangrijkste monumenten van de stad, een primaire en 
doorlopende opgave. Periodiek blijft de staat van onderhoud gecontroleerd worden 
door de Monumentenwacht Utrecht. Daarnaast gaat de belangstelling uit naar (ooit) 
met de Orde verbonden gebouwen, voornamelijk kerkgebouwen. Deze belangstelling 
bestaat vaak uit het financieel bijdragen aan restauraties van de gebouwen zelf, maar 
ook van orgels, muur- en/of plafondschilderingen, vensters etc. Voorbeelden van de 
laatste zijn de Martinikerk in Doesburg, de Pieterskerk in Leiden, de Cunerakerk in 
Rhenen de Dorpskerk in Katwijk, de Kerk in Maasland en de Hervormde kerk in 
Eelde. Voor de komende jaren zijn er geen restauratiebijdragen voorzien, Niettemin 
blijft het budget voor het uitvoeren van de cultuurhistorische doelstelling gelijk als 
voorgaande jaar. Dit zal voor een goed deel worden besteed aan de te verwachten 
publicaties. 

 
Het uitdragen, ondersteunen en versterken van het reformatorisch gedachtegoed. 

 
• Deze doelstelling wordt in de praktijk vertaald door het steunen van predikanten bij 

nascholing; het bijdragen aan de uitgave van hun dissertaties; het financieel steunen 
van de zogenoemde late roepingen bij de afronding van hun studie. 

 
 
Financiële verantwoording. 
 
Al vanaf de oprichting in 1231 van de Balije van Utrecht, werd de caritas bedreven vanuit de 
middelen, die de Orde, bij intrede van ridderbroeders en priesterbroeders, maar voornamelijk 
de eersten werden verkregen. Een grotere bijdrage werd ontvangen uit de opbrengsten van de 
royale schenkingen aan land, die de Orde in de 13e en 14e eeuw verkreeg. Een deel van de 
materiële vaste activa, bestaat nog steeds uit landerijen die als sinds die tijd in bezit van de 
Orde zijn.  
 

            
       

 


