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De stichting heeft als doel “de financiële ondersteuning van activiteiten die de kennis bevorderen, zowel 
onder wetenschappers als onder het brede publiek, van de Nederlandse maritieme historie en de 
Nederlandse overzeese handel, in het bijzonder betreffende het Oostzeegebied” (art.1 van de statuten).  

De vermogensinkomsten van de stichting staan (na aftrek van kosten) geheel ter beschikking van het 
realiseren van deze doelstelling. Het financiële beleid is erop gericht het vermogen van de stichting (na 
correctie voor inflatie) op termijn constant te houden. De bestedingsruimte voor financiële ondersteuning 
wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld op een zodanige wijze dat dit doel wordt bereikt, waarbij (a) 
koersverschillen (positief of negatief) worden uitgespreid over een periode van 10 jaar en (b) de 
bestedingsruimte wordt gecorrigeerd voor onder- of overbesteding in eerdere jaren. De mate waarin 
valutarisico’s mogen worden gelopen en de grenzen voor de verdeling van het vermogen over 
liquiditeiten, aandelen en obligaties zijn vastgelegd in een considerans.  

De stichting ontvangt aanvragen voor subsidies. Alle aanvragen die na een eerste toetsing in 
overeenstemming met de doelstelling blijken te zijn, worden voorgelegd aan het stichtingsbestuur. Het 
bestuur streeft ernaar dat de mogelijkheid om een subsidie bij de stichting aan te vragen in de relevante 
kringen bekend is. De stichting overlegt met soortgelijke instellingen in het voorzittersoverleg van de 
Samenwerkende Maritieme Fondsen, mede om grote aanvragen gezamenlijk te kunnen honoreren. Bij de 
beoordeling van aanvragen staat de mate waarin een subsidie zou beantwoorden aan het doel van de 
stichting voorop. Daarbij geldt een voorkeur voor aanvragen die betrekking hebben op het Oostzeegebied 
en voor grotere activiteiten met een blijvend karakter. Binnen dit kader streeft de OHR ernaar de 
bestedingen aan subsidies te verhogen van € 50-60 duizend per jaar tot € 80-100 duizend.   
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