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Algemene gegevens fonds
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Ridderlijke Duitsche Orde, Balije van Utrecht
4 0 4 7 8 0 6 9

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres
Telefoonnummer

Springweg 25, 3511 VJ Utrecht
0 3 0 2 3 1 3 2 7 6

E-mailadres

info@rdo.nl

Website (*)

www.rdo.nl

RSIN (**)

Actief in sector (*)

0 0 3 0 5 7 4 4 6

Welzijn - Overig welzijnswerk
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen
is uw fonds actief? (*)

Nederland en Kaliningrad
3

Aantal medewerkers (*)
Aantal vrijwilligers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.
Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw fonds.

Statutair bestuur van het fonds
Voorzitter

J.R. baron de Vos van Steenwijk

Secretaris

Drs. J.S.A. van Montauban van Swijndregt

IB 115 - 1Z*2FOL 

Penningmeester
Algemeen bestuurslid

Ds B.F. baron van Verschuer, Mr A.S. baron de Vos van Steenwijk

Algemeen bestuurslid

Mr Ph.W. baron van Verschuer, Mr R.W. baron Snouckaert van Schauburg

Overige informatie
bestuur (*)

De Financiële Commissie vervult de rol van penningmeester bij de RDO

(*) Optioneel veld, niet verplicht

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van het fonds. Wat wil
het fonds bereiken?

- Het verlenen van hulp aan zieken en gewonden en anderszins hulpbehoevenden;
- Het voorkomen en verzachten van menselijke nood;
- Het conserveren en beheren van het waardevolle historische erfgoed;
- Het uitdragen, ondersteunen en versterken van het reformatorisch gedachtengoed.

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden
verricht het fonds?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

De Ridderlijke Duitsche Orde (RDO), Balije van Utrecht is een eeuwenoude
instelling – sinds 1231 gevestigd in Utrecht – die heden ten dage vooral actief is als
een charitatief vermogensfonds. De Orde had oorspronkelijk een geestelijke en een
wereldlijke tak en heeft nog steeds een (protestants) christelijke identiteit.
De RDO ondersteunt regio-gebonden aanvragen voor individuele hulpverlening en
sociale projecten. De individuele hulpverlening wordt verstrekt aan personen die door
ziekte, beperking of anderszins in financiële problemen zijn geraakt. Sociale projecten
die in aanmerking komen voor ondersteuning richten zich op zorg, onderwijs,
gezondheid, sociale cohesie en algemeen welzijn.
De RDO werkt samen met maatschappelijke organisaties en stichtingen en streeft
ernaar die samenwerking uit te breiden. De RDO richt zich voornamelijk op zijn
doelgebieden, zijnde de 12 voormalige commanderijen van de Orde. Tevens zijn er
contacten met een voormalig ordegebied in het Balticum, Kaliningrad. Hier worden
eveneens sociale projecten ondersteund.

Hoe krijgt het fonds
inkomsten?

inkomsten uit spaarrekeningen
inkomsten uit de beleggingsportefeuille
inkomsten uit agrarisch onroerend goed
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw fonds vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

Zie meerjarenplan 2022-2023 op www.rdo.nl

Open

Het bestuur ontvangt geen enkele beloning voor de werkzaamheden. De secretaris
maakt formeel geen onderdeel uit van het bestuur en is een betaalde functionaris.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

Url van het activiteiten
verslag. Vul de link in waar het
activiteitenverslag te vinden is.

Open
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Staat van baten en lasten
Jaartal van deze Staat van baten en lasten
Vul het verslagjaar in. Als u daarna verdergaat verschijnen
automatisch de jaartallen boven de kolommen.

2 0 2 1

Als een rubriek niet van toepassing is, kan € 0 worden ingevuld.

Baten

Rekening

Rekening (*)

Begroting (***)

2021

2020

2022

Opbrengsten beleggingen

€

1.521.723

€

1.066.242

€

743.460

Minus: Kosten beleggingen (alle kosten in relatie tot
het beleggen en in het standhouden van het vermogen)

€

35.890

€

29.870

€

34.041

Subtotaal netto beleggingsresultaat

€

1.485.833

€

1.036.372

€

709.419

Overige baten

€

1.526.921

€

1.589.152

€

1.468.511

Totale baten

€

3.012.754

€

2.625.524

€

2.177.930

Doelbesteding/giften/donaties

€

1.500.802

€

1.299.267

€

1.680.000

Personeelskosten

€

270.954

€

270.634

€

284.000

Huisvestingskosten

€

108.595

€

64.532

€

84.098

Administratiekosten algemeen

€

35.887

€

34.950

€

35.000

Administratiekosten aanvragen/giften/projecten

€

0

€

0

€

0

ICT kosten

€

11.852

€

13.474

€

23.000

Bestuurskosten

€

38.747

€

13.046

€

16.000

Communicatiekosten

€

13.465

€

13.556

€

19.000

Financiële kosten

€

74

€

11

€

74

Afschrijvingen

€

0

€

0

€

0

Overige lasten

€

241.744

€

264.412

€

228.396

Totale lasten

€

2.222.120

€

1.973.882

€

2.369.568

–

+

–

+

–

+

Lasten

+
+

Resultaat (saldo van Totale baten en Totale lasten)

(*) Optioneel, niet verplicht

€

790.634

+
+

€

651.642

(***) U mag bij de begroting ook volstaan met het invullen van de voorgenomen bestedingen

+
+

€

-191.638
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Staat van baten en lasten (vervolg)
Toelichting
Geef een toelichting op de
staat van baten en lasten.
Of vul de url naar de
jaarrekening in als hier een
toelichting in is opgenomen.
Geef ook op de begroting
of de voorgenomen
bestedingen een toelichting.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

Open

