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Inleiding. 
 
Deze beleidsnotitie probeert een inzicht te geven in de beleidsvoornemens van de RDO voor de komende twee jaar. Deze voornemens borduren 
vanzelfsprekend voort op het eerder ingezette beleid en de daarin tot nu toe behaalde resultaten. Voor de belangrijkste posten van de Balans en 
Resultatenrekening treft u hieronder een overzicht aan van de geplande activiteiten voor de periode 2019-2020.  
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Meerjarenplan 2019-2020 

 

Segment Onderwerp Activiteiten periode 2019 – 2020 
Onroerend 
goed 

 In 2017 zijn door Providence Capital de activa (effecten en grond) geanalyseerd op hun vermogen om langjarig 
stabiele inkomsten te genereren. Op basis van deze analyse is er besloten om uit te breiden in landbouwgrond ten 
koste van obligaties. Leidraad voor de uitbreiding is het door het Kapittel vastgestelde aankoopbeleid 
(Beleidsnotitie toekomstige aankopen, 2015). Na een aantal kleinere aankopen in de loop van 2018 zal in principe 
nog dit jaar de akte passeren voor een groter stuk grond in Koudekerk aan den Rijn. Evenzo zal nog tegen het einde 
van dit jaar, uiterlijk begin volgend jaar de verkoop plaatsvinden van een stuk grond nabij Middenbeemster. Voor 
de periode 2019-2020 zal het aankoopbeleid worden voortgezet conform de Beleidsnotitie toekomstige aankopen.   

Effecten Beer & van Stapele Op basis van de analyse van Providence Capital is besloten B&vS als vermogensbeheerder aan te houden. B&vS zal 
volgens het mandaat alleen beleggen in individuele aandelen. Er zal de nodige liquiditeit worden aangehouden om 
eventuele tegenvallende inkomsten uit de resterende effecten portefeuille op te vangen. Hiermee wordt 
voorkomen dat op het giftenbudget gekort moet worden bij een tegenvallend beursklimaat. De resultaten van de 
door B&vS beheerde portefeuille worden elke DC vergadering geëvalueerd. 

 IVM Caring Capital Sinds juni 2018 is IVM Caring Capital de nieuwe vermogensbeheerder. Volgens het mandaat belegt deze 
vermogensbeheerder in een drietal trackers. De beheervergoeding bedraagt een vast bedrag per jaar over het 
beheerde vermogen. De resultaten van de door IVM beheerde portefeuille worden elke DC vergadering 
geëvalueerd. 

Onderhoud 
Duitsche Huis 

Kapel 
 

In 2018 zijn er vocht en zoutmetingen uitgevoerd in de muur van de kapel. Deze bleken hoog te zijn. Binnenkort 
zullen de allerslechtste stuclagen worden afgebikt. Deze afgebikte delen zullen vervolgens een jaar “open staan” De 
bedoeling is om vast te stellen of in de tijd de aanwezigheid van zouten in hoeveelheid afneemt.  

Onderhoud 
boerderijen 

 Naast het reguliere onderhoud zal het volgende groot onderhoud in 2019 plaatsvinden: 
Dorpsweg 91, Maartensdijk dam t.b.v. ontsluiting achterliggend perceel 
de Horn 6, Baambrugge  herstel dak woonhuis en verwijderen asbest kapschuur en nieuwbouw      
de Horn 4, Baambrugge vervangen rieten kap 
Beusichemseweg 54, t Goy afvoeren/plaatsen nieuwe rieten kap    
Overig 
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Herverkaveling Maasland bouwen dam t.b.v. herverkaveling       
 

 
Sociaal 

 
Charitatieve 
bijdragen 

 
Nadat de RDO  jarenlang een giftenbudget heeft gehad van € 1.000.000,- is het giftenbudget voor 2019 vastgesteld 
op € 1.200.000,-  

 SUN’s in Leiden, 
Utrecht, Friesland, 
Delft, Groningen, 
Lekstroom, 
Krimpenerwaard, 
Doesburg, Twente 
en Rheden 

Alle SUN’s opereren op volle toeren. Sommige SUN’s zijn al jaren actief. Andere SUN’s zijn in 2017, dus relatief 
recent operationeel geworden (Krimpenerwaard, Doesburg, Twente en Rheden). De meeste commandeurs zijn bij 
de besturen van SUN’s betrokken.  Voor de begroting 2019 liggen de aangevraagde bedragen in lijn met die van 
2018 met uitzondering van SUN Twente en SUN Doesburg.  
De inspanningen van de RDO voor de oprichting van een noodhulpbureau in Twente vinden hun oorsprong in het 
opnieuw leven inblazen van de contacten met de voormalige commanderij Ootmarsum, thans de gemeente 
Dinkelland. Door voortdurende bestuurlijke onrust in Dinkelland, met vele wethouderswisselingen tot gevolg is het 
initiatief daar niet tot wasdom gekomen, waardoor de inzet werd verlegd naar Almelo, buurgemeente van 
Dinkelland. De naam SUN Twente is bewust gekozen omdat die de ambitie in zich draagt een groter gebied te gaan 
bestrijken dan alleen Almelo. Punt van zorg is de vergroting van het draagvlak/uitbreiding van het werkgebied. Dit is 
gelet op de doelstelling van een noodhulpbureau wenselijk, maar ook praktisch, gezien de mogelijkheid om de 
werkkosten over meer overheden te spreiden. Inmiddels heeft de gemeente Tubbergen zich aangesloten. De 
verwachting is dat de gemeente Losser binnenkort zal volgen.  
Met betrekking tot SUN Doesburg is het van belang te melden dat daar wordt gezocht naar uitbreiding van het 
werkgebied en dat daarvoor relaties zijn gelegd met de gemeente Zevenaar en Zutphen.  

 SUN Tiel Buitengewoon belangrijk voor de oprichting van een nieuwe SUN is het werk van de Stichting Urgente Noden 
Nederland, (SUNN). Niet minder belangrijk is ook de nazorg die vanuit deze stichting wordt verleend. Hierbij moet 
onder meer worden gedacht aan begeleiden van een coördinator, het verkrijgen van meerdere donoren en het 
behulpzaam zijn bij de feitelijke opstart. SUNN is dan ook nauw betrokken bij de gesprekken met Tiel en Middelburg 
(zie hieronder). De gemeenteraad van Tiel is begin van 2018 geïnformeerd over SUN. De respons was positief, maar 
door de gemeenteraadsverkiezingen van maart is een en ander stil gevallen. Er waren ook contacten met een 
ander, oud, Tiels fonds, de Van Heumen-de Sitter stichting en ook met het Burgerweeshuis. Dit zal verder worden 
opgevolgd in 2019.  

 SUN Middelburg In oktober is er gesproken met de wethouders van Middelburg en Vlissingen om de interesse te peilen voor een 
SUN. Voor beide gemeentes geldt dat er redelijke voorzieningen zijn maar toch zijn er problemen die op gebied van 
een SUN liggen, bijvoorbeeld wanneer mensen niet meer de schuldhulpverlening in mogen. SUN zou kunnen zorgen 
voor een sluitende aanpak; de laatste strohalm. E.e.a. zal verder worden opgevolgd in 2019.    
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 Stichting Present In 2018 heeft Present Nederland voor het eerst namens 18 Present vestigingen een totaal aanvraag ingediend. Dit is 
bijzonder goed bevallen en zal daarom worden voortgezet. Voor de begroting 2019 heeft Present Nederland alle 
aanvragen van Present vestigingen voor het komend jaar verzameld en vervolgens deze namens hen ingediend.  

 Johanniter 
Nederland 

In de D.C. vergadering van 6 november is besloten om aan de Kapittelvergadering voor te leggen om aan de 
Stichting Johanniter Nederland voor vijf jaar, dus van 2019 tot en met 2023 een bijdrage toe te zeggen van € 
120.000 per jaar. Belangrijk bij deze toekenning is de overweging dat de hiermee ondersteunde activiteiten van de 
Johanniters goed aansluiten bij de charitatieve doelstelling van de RDO.  

 Individuele 
hulpverlening 

Het aantal aanvragen voor individuele hulp lijkt te stabiliseren. Sinds twee jaar is de afhandeling van kleine, niet 
problematische giften ten behoeve van individuele noden aan het secretariaat overgelaten. Daarmee wordt de 
agenda van de Giftencommissie verlicht. In de vergaderlijst van de Giftencommissie staan wel alle toegekende 
individuele aanvragen genoemd, zodat ook daar vragen over gesteld kunnen worden. Dit beleid zal worden 
voortgezet. 

 Giftencommissie Sinds 2017 worden door het secretariaat voorafgaand aan elke vergadering van de Giftencommissie de aanvragen 
van een beknopt advies voorzien. Dit beleid zal worden voortgezet.  

 Kaliningrad Kaliningrad betreft de regio die inmiddels al weer bijna 10 jaar geleden werd gekozen als buitenlandse regio 
vanwege de historische relatie. De RDO levert haar inspanningen via Profko. Punt van zorg is de voortgaande 
financiering van Profko. Profko is naarstig op zoek naar financiële middelen om te kunnen blijven voortbestaan. Een 
eerdere actie om een bejaardentehuis over te nemen, waarmee een stabiele inkomstenstroom zou kunnen worden 
gegenereerd, is mislukt. De RDO zal haar bijdrage aan het Profko-bureau voor 2019 eenmalig met € 5.000,- 
verhogen waarmee de bijdrage van de RDO op € 20.000,- uitkomt.  

 Kerk in Actie In juli van dit jaar vond er een gesprek plaats tussen een delegatie van de RDO en Kerk in Actie (KIA)... Aan de 
begroting 2019 is door de DC structureel € 50.000,- toegevoegd om een meerjarige bijdrage aan Kerk in Actie, dan 
wel andere toekomstige giftenprojecten in binnen- of buitenland te kunnen ondersteunen. 

 Vicariefonds Sinds 2017 ontvangen kerken gelegen in de voormalige commanderijen een jaarlijkse bijdrage van de RDO van 0,2% 
van de kerkbalans van het voorafgaande jaar. Het ligt in de bedoeling dit systeem in de komende periode te 
continueren. Hiervoor is wel nodig dat de kerken zelf over hun Kerkbalans over het bedoelde jaar rapporteren 

Commanderijen Doesburg Het restauratieproject oostelijke aanbouw en traptoren van de voormalige commanderij is gestart in januari 2017.  
 Manege 

Gravenruiters 
In de DC van 29 augustus 2017 is besloten om ten behoeve van de Manege de Gravenruiters te Almelo, een manege 
van, voor en door mensen met een beperking, de voor de verplaatsing benodigde grond aan te kopen van de 
gemeente Almelo. Voorwaarde is dat de financiering van het gehele project is gedekt en de zekerheid is verkregen 
dat de op deze grond te stichten gebouwen blijvend ten behoeve van de doelstellingen van de stichting worden 
benut. Deze toezegging heeft ertoe geleid dat de gemeente Almelo de procedure tot wijziging van het 
bestemmingsplan heeft ingezet, welke inmiddels is afgerond. Hiermee kan ook de rest van de financiering verder 
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worden opgepakt. De RDO heeft toegezegd het bloot eigendom van de grond van manege De Gravenruiters te 
kopen.  

Cultuurhistorie  De uitgaven voor cultuurhistorie zijn voor de periode 2017-2020 geconcentreerd op 3 grote projecten: het 
onderzoek naar de bezitsgeschiedenis, het prosopografisch onderzoek en het archief. 

 Onderzoek 
bezitsgeschiedenis 
Balije 

Het promotieonderzoek van Jerem van Duijl vordert goed. De promotie is eind 2019 te verwachten. Een praktische 
toepassing van het onderzoek is de kwalificatie ‘historisch bezit’ onder het onroerend goed van de RDO. 

 Prosopografisch 
onderzoek 

Het onderzoek naar de leden van de RDO tussen 1640 en 1950 maakt deel uit van een project onder het Godard van 
Reede  Fonds, dat functioneert onder het Utrechts Universiteitsfonds. Het onderzoek omvat ook een geschiedenis 
van adel en ridderschap in de provincie Utrecht. Voor de periode tot eind 2020 ligt het zwaartepunt bij de 
ridderschap. Onderzoeksresultaten m.b.t. de RDO worden ook internationaal gepresenteerd. 

 Archief Na het Oud-Archief zal voor de jaren 2019-2020 het zwaartepunt verschuiven naar het Nieuw-Archief: het 
controleren, herinventariseren en herverpakken van het archief 1811-1955 en de inventarisatie 1955-2006. De 
digitalisering van het Oud-Archief, begonnen in 2018, zal worden afgerond.  

Buitenlandse 
contacten 

 De meest intensieve contacten zijn er op wetenschappelijk gebied: de Internationale Historische Kommission zur 
Erforschung des Deutschen Ordens, de congresserie Ordines Militares van de Universiteit Torun (PL) en de reeks 
Military Orders in Londen. Voor 2019 en 2020 zijn er minimaal twee congressen voorzien waaraan Renger de Bruin 
en Hans Mol zullen deelnemen. Met het Hochmeisteramt in Wenen zijn er contacten. Met de Komtur an Elbe und 
Ostsee (als Beauftrager des Hochmeisters) vinden gesprekken plaats over samenwerking.  

ICT Server In 2018 is er een Synology NAS server geïnstalleerd ter vervanging van de verouderde MAC OS server. 
Vergaderstukken kunnen eenvoudig, veilig en gebruiksvriendelijk gedeeld worden. In de laatste vergadering van de 
Giftencommissie konden de stukken nog zowel via Google drive als via de NAS benaderd worden. De bedoeling is 
op korte termijn definitief over te gaan naar de NAS. Ook de DC en de Historische Commissie zullen in de komende 
periode van de NAS gebruik gaan maken.  

 Website Begin augustus was de RDO samen met een aantal Utrechtse fondsen aanwezig bij een workshop georganiseerd 
door Stichting Accessibility (voortgekomen uit Bartholomeus ) over digitale toegankelijkheid. Er zijn grote groepen 
mensen die doof, slechtziend of blind zijn en daardoor grote moeite hebben om toegang te krijgen tot de informatie 
op een website. De website van de RDO is door Accessibility vanuit deze optiek tegen het licht gehouden. Op dit 
moment worden er een aantal quick fixes uitgevoerd waardoor de digitale toegankelijkheid aanzienlijk zal 
toenemen.  

 Giftensysteem In de afgelopen maanden is er gekeken of het huidige giftensysteem nog voldoet. Een eerste stap was een bezoek 
aan een collega fonds dat werkt met een upgrade van het giftensysteem in gebruik bij het RDO-secretariaat.  Bij dit 
systeem worden alle aanvragen uitsluitend digitaal ontvangen. Ook de correspondentie met de aanvrager over de 



7 
 

betreffende aanvraag verloopt via dit systeem. Het is de bedoeling nog een aantal fondsen te bezoeken die met 
andere systemen werken. Voorlopig is er in de begroting 2019 rekening gehouden met de installatie van een nieuw 
giftensysteem. 

Organisatie AVG Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dit betekent dat in de 
hele Europese Unie dezelfde privacywetgeving geldt. Hiervoor zijn bij de RDO veel voorbereidende werkzaamheden 
verricht en is op basis van de door de FIN ontwikkelde standaard documenten een besluitenlijst inzake de AVG, een 
verwerkingsregister en een privacyverklaring opgesteld en vastgesteld in de DC vergadering van mei.  
De privacyverklaring wordt gepubliceerd op de website. In de komende periode zal strikt de hand worden 
gehouden aan de uitvoering van de AVG binnen de RDO. 

 Jaarlijkse verklaring 
naleving FIN 
Normen Goed 
Bestuur 

De FIN verzoekt haar leden om jaarlijks een verklaring in te dienen ter zake van de naleving van de FIN Normen 
Goed Bestuur. Bij de verklaring wordt ondersteunende informatie gevraagd. Na een inventarisatie is gebleken dat er 
een aantal stukken benodigd voor de naleving FIN Normen Goed Bestuur niet voorhanden is zoals een lijst 
nevenfuncties leden bestuur en een jaarlijkse evaluatie van het eigen functioneren. Als voorzet van een vervolg op 
de denkdag zal de coadjutor namens de DC een aantal bulletpoints bedenken die voorgelegd kunnen worden in de 
december vergadering van het Kapittel. Het is de bedoeling in de eerste maanden van 2019 binnen de RDO verder 
van gedachten te wisselen over de door de FIN gevraagde informatie.   

 Personeelsbezetting Voor de komende periode worden er geen veranderingen in de personeelsbezetting verwacht. 
 

 

 


