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Bestuursverslag	  bij	  de	  Jaarrekening	  2015.	  
	  
1.   Inleiding.	  

	  
2015	  was	  voor	  wat	  betreft	  de	  charitatieve	  vermogensfondsen	  een	  jaar	  waarin	  zij	  zich	  
zagen	  gesteld	  voor	  grote	  maatschappelijke	  problemen,	  zowel	  nationaal	  als	  
internationaal.	  De	  veranderingen	  in	  de	  zorg	  en	  de	  bezuinigingen	  daarin	  behoefden	  een	  
reactie	  van	  de	  fondsen	  en	  dus	  van	  de	  RDO.	  Ook	  het	  armoedevraagstuk	  staat	  steeds	  
pregnanter	  op	  de	  maatschappelijke	  agenda.	  In	  verband	  hiermee	  kristalliseert	  de	  
gedachtenvorming	  over	  efficiënte	  én	  effectieve	  inzet	  van	  onze	  middelen	  zich	  uit	  tot	  
uitbreiding	  van	  wat	  is	  gaan	  heten	  “distributiekanalen”	  
In	  het	  hoofdstuk	  Giftenbeleid	  vindt	  u	  daarover	  meer.	  
	  
2.   Vermogensbeheer.	  

	  
Onroerend	  goedportefeuille.	  
Het	  belang	  van	  de	  onroerend	  goedportefeuille	  is	  binnen	  het	  gehele	  bezit	  	  van	  de	  RDO	  
altijd	  al	  groot	  geweest.	  In	  wezen	  is	  het	  de	  kern	  van	  het	  vermogen	  van	  de	  Orde.	  De	  D.C.	  en	  
het	  Kapittel	  hebben	  met	  het	  oog	  op	  een	  stabiele	  inkomensstroom,	  noodzakelijk	  voor	  het	  
budget	  ter	  verwezenlijking	  van	  de	  doelstellingen	  van	  de	  RDO,	  al	  weer	  enige	  jaren	  
geleden	  het	  aankoopbeleid	  opnieuw	  geformuleerd.	  Het	  laatste	  jaar	  heeft	  in	  overleg	  met	  
de	  Onroerend	  Goedcommissie	  een	  intensivering	  van	  dit	  beleid	  plaatsgevonden.	  	  
	  
Effectenportefeuille.	  
	  
Deze	  werd	  ook	  in	  het	  verslagjaar	  in	  ongeveer	  twee	  gelijke	  delen	  beheerd	  door	  Wealth	  
Management	  Partners	  en	  Beer	  &	  van	  Stapele.	  Mede	  in	  het	  licht	  van	  de	  omvangrijke	  o.g.-‐‑
portefeuille	  (zie	  hiervoor),	  waaruit	  een	  groot	  deel	  van	  de	  uitgaven,	  voornamelijk	  die	  
binnen	  het	  giftenbeleid	  worden	  betaald,	  	  wordt	  gestudeerd	  op	  een	  gewijzigde	  
portefeuilleopbouw.	  
	  
3.   Giftenbeleid.	  
	  
Wat	  het	  secretariaat	  het	  meeste	  merkt	  zijn	  de	  wijzigingen	  in	  het	  hulpverleningsveld.	  
Waren	  voorheen	  bijvoorbeeld	  de	  MEE-‐‑organisaties	  een	  vaste	  	  
“	  leverancier”	  	  van	  cliënten,	  nu	  zijn	  dat	  wijk-‐‑	  of	  buurtteams,	  al	  dan	  niet	  geprivatiseerde	  
instanties	  van	  maatschappelijk	  werk	  of	  grote	  zorgorganisaties	  die	  landelijk	  werken	  
maar	  ook	  kleinere	  bureaus	  die	  bijvoorbeeld	  in	  thuisadministratie	  en	  schuldbemiddeling	  
cliënten	  behulpzaam	  zijn.	  	  
Zoals	  ook	  al	  in	  de	  inleiding	  vermeld	  beoordeelt	  de	  Giftencommissie	  organisaties	  als	  een	  
stichting	  Urgente	  Noden	  (SUN),	  stichting	  Present,	  stichting	  Leergeld,	  maar	  ook	  een	  
lokaal	  georganiseerd	  Jeugdsportfonds	  of	  Jeugdcultuurfonds	  als	  distributiekanaal	  van	  
haar	  middelen.	  Het	  effectief	  én	  efficiënt	  inzetten	  van	  onze	  middelen	  is	  hiermee	  zeer	  
gediend.	  
Organisaties	  en	  instanties	  als	  hierboven	  genoemd	  worden	  in	  de	  categorie	  projecten	  
gerubriceerd.	  Het	  totaal	  aantal	  aanvragen	  beweegt	  zich	  ook	  dit	  jaar	  rond	  de	  550.	  
Exclusief	  de	  Commandeursgiften(15)	  en	  de	  Riddergiften	  (28)	  beliep	  het	  aantal	  
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gehonoreerde	  aanvragen	  in	  2015	  467,	  waarvan	  93	  projecten	  in	  Nederland	  en	  ca.	  15	  in	  
Kaliningrad,	  Dit	  is	  een	  fractie	  (1%)	  minder	  aanvragen	  	  dan	  vorig	  jaar,	  maar	  wel	  een	  
stijging	  van	  de	  uitgaven	  met	  8%.	  Hierin	  is	  de	  (verhoogde)	  bijdrage	  aan	  de	  Johanniter	  
Hulpverlening	  begrepen.	  	  
Donaties	  ten	  laste	  van	  het	  Vicariefonds	  beliepen	  in	  aantal	  59,	  een	  aantal	  dat	  jaarlijks	  min	  
of	  meer	  gelijk	  blijft.	  
Het	  totaal	  aan	  giften	  in	  het	  sociale	  domein	  dus	  inclusief	  de	  commandeurs-‐‑	  en	  
riddergiften	  bedroeg	  	  €	  1.069.343,	  waarmee	  het	  budget	  voor	  2015	  met	  ruim	  een	  ton	  
werd	  overschreden.	   	   	  
	  
Over	  2015	  moet	  zeker	  worden	  opgemerkt	  dat	  de	  door	  de	  RDO	  krachtig	  ondersteunde	  
ontwikkeling	  van	  de	  diverse	  noodhulpbureaus	  gestaag	  voortgang	  vindt.	  Zo	  zijn	  in	  het	  
verslagjaar	  goede	  stappen	  vooruitgezet	  voor	  de	  oprichting	  van	  SUN’s	  in	  Almelo	  e.o.,	  
Doesburg,	  Rheden	  en	  Krimpenerwaard.	  
	  
4.   Cultuurhistorie	  
	  
In	  de	  inleiding	  werd	  al	  melding	  gemaakt	  van	  de	  tentoonstelling	  Kruisvaarders	  en	  
Weldoeners,	  die	  vanaf	  10	  juli	  tot	  eind	  november	  werd	  gehouden	  in	  het	  Centraal	  Museum	  
in	  Utrecht.	  De	  ontwikkeling	  van	  de	  Balije	  van	  Utrecht	  van	  1231	  tot	  heden.	  Deze	  
tentoonstelling	  werd	  publicitair	  ondersteund	  door	  een	  documentaire	  van	  RTV	  Utrecht,	  
die	  ook	  op	  enthousiaste	  reacties	  kon	  rekenen.	  	  
	  
Het	  onderzoek	  naar	  de	  bezitsgeschiedenis	  is	  in	  2015	  zijn	  tweede	  jaar	  ingegaan	  en	  
verloopt	  naar	  het	  oordeel	  van	  de	  promotoren	  zeer	  voorspoedig.	  	  
	  
Met	  het	  oog	  op	  het	  vertrek	  per	  31	  december	  van	  de	  archivaris	  in	  verband	  met	  het	  
bereiken	  van	  de	  pensioengerechtigde	  leeftijd	  is	  met	  het	  Utrechts	  Archief	  overleg	  
geopend	  over	  samenwerking.	  	  
Een	  voorstel	  daartoe	  is	  in	  de	  Kapittelvergadering	  van	  december	  geaccordeerd,	  waarna	  
aan	  de	  uitwerking	  daarvan	  is	  begonnen.	  	  
	  
Onderdeel	  van	  bovengenoemd	  voorstel	  is	  ook	  de	  wens	  om	  te	  komen	  tot	  een	  functie	  die	  
zich	  meer	  als	  collectiebeheerder/conservator	  dan	  als	  archivaris	  laat	  omschrijven.	  	  
	  
5.   Personeel.	  
	  
Er	  hebben	  zich	  in	  het	  verslagjaar,	  met	  uitzondering	  van	  het	  vertrek	  van	  de	  archivaris	  
i.v.m.	  pensionering,	  	  geen	  wijzigingen	  in	  de	  personeelsformatie	  voorgedaan.	  
	  
	  
Utrecht,	  14	  juni	  2016	  
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