
FAQ 80/20 
 
 
Elk jaar heerst er de discussie of er uitzonderingen gemaakt moeten worden voor bepaalde 
leden om langer lid te mogen blijven bij Odysseus '91. Dit gaat om leden die eigenlijk 
geforceerd weg moeten door de 80/20-regeling. Deze 80/20-regeling is een regeling voor 
alle studentensportverenigingen waarbij minimaal 80 procent van de vereniging uit 
studenten moet bestaan. Tijdens de tweede ALV, die in februari 2017 plaatsvindt, zal een 
besluit hierover gepresenteerd worden. Tot die tijd is het mogelijk om voor- en 
tegenargumenten in te sturen naar commissarisbeleid@odysseus91.nl, zodat wij als bestuur 
ieders mening kunnen horen. Om zoveel mogelijk herhaling te voorkomen hebben wij 
onderstaande voor- en tegenargumenten op een rij gezet die wij in ieder geval belangrijk 
achten. Het is dus niet nodig om deze nogmaals op te sturen. 
 
 
Bestuur, CvA en KasCo 
Het gaat hierbij om een bestuurslid van het jaar ervoor en deze mag maximaal één jaar 
langer blijven. Voor de CvA en KasCo gaat het om de huidige commissieleden die maximaal 
één jaar mogen blijven. 
 
Voor: 

- Kennisbehoud: Wanneer deze leden bij de vereniging blijven zijn ze meer 
betrokken en kunnen ze beter advies geven aan het huidige bestuur. Hierdoor zal er 
minder kennis verloren gaan en kunnen fouten misschien eerder waargenomen dan 
wel voorkomen worden. 

- Bedankje: Deze leden hebben veel voor de vereniging betekend, dat ze zouden 
mogen blijven zou een teken van dank kunnen zijn voor het harde werk dat ze 
hebben gedaan voor Odysseus '91. 

 
Tegen: 

- Oneerlijk: Deze leden hebben lang genoeg bij de vereniging gezeten en wisten van 
tevoren dat dit kon gebeuren. Andere leden worden hierdoor eerder weggestuurd 
terwijl zij minder lang afgestudeerd zijn. 

- Lid op afstand: Er kan gekozen worden om een oud-leden toe te voegen aan de 
commissies. Dit is bijvoorbeeld gebeurd bij Karlijn, zij zat nog in het CvA terwijl ze 
geen lid meer was. Dit werkte prima. Je zou dus kunnen stellen dat het niet nodig 
hoeft te zijn om in het CvA of in de KasCo te zitten om lid te zijn. Bij het bestuur is 
dit logischerwijs niet aan de orde. 

- Natuurlijk verloop: Andere leden zouden ook een kans moeten krijgen om in een 
van de genoemde commissies plaats te nemen. 

 
 
Selectiespelers 
Het gaat hierbij om de spelers uit Heren 1 en 2 en Dames 1 en 2 en ze mogen maximaal 
één jaar blijven. 
 
Voor: 

- Hoger niveau: Doordat de selectiespelers een jaar extra mogen blijven heeft 
Odysseus '91 langer de tijd om vervangende spelers te vinden/op te leiden. 
Hierdoor zal het niveau van de selectieteams hoger zijn dan wanneer dit niet 
gebeurt. Dit hogere niveau zal ook een positieve publiciteit opleveren. 

 



Tegen: 
- Oneerlijk: Deze leden hebben lang genoeg bij de vereniging gezeten en wisten van 

tevoren dat dit kon gebeuren. Andere leden worden hierdoor eerder weggestuurd 
terwijl zij minder lang afgestudeerd zijn. 

- Studentenvereniging: Het is voor leden die bij Odysseus '91 komen voetballen 
bekend dat Odysseus '91 een studentenvoetbalvereniging is. Een eis die daarbij 
komt is de 80/20-regeling. Het is voor Odysseus '91 belangrijk dat de selectieteams 
een zo hoog mogelijke prestatie leveren, maar andere leden hiervoor moeten 
wegsturen is een grote opoffering. 

- Minder binding: Wanneer een lid al langere tijd geen student meer is bestaat er de 
kans dat dit resulteert tot minder binding met Odysseus '91. Dit is in het verleden 
vaker gebeurd en is iets wat tegen onze visie in gaat om Odysseus '91 een zo 
gezellig en hecht mogelijke vereniging te maken. 


