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In dit beleidsplan wordt het voorgenomen beleid van USVV Odysseus ’91 voor het seizoen 
2015-2016 gepresenteerd. USVV Odysseus ’91, ook wel Odysseus, staat bekend als een 
vereniging waar sportiviteit en gezelligheid hand in hand gaan. Ook dit jaar hebben we ons 
beleid zo tot stand laten komen dat beide aspecten geoptimaliseerd worden.  
  Ondanks de voordelige positie waarin Odysseus zich de laatste jaren heeft 
bevonden, zal Odysseus zich dit jaar in ruwer vaarwater begeven. Met de komst van de 
OlymPas en de bouw van een groter wedstrijdsecretariaat zal er meer druk komen te staan 
op de buffer dan voorgaande jaren. Door de inzet van leden, maar met name door de 
inspanningen van besturen van voorgaande jaren kunnen wij als bestuur Van der Meijden 
werken vanuit een zeer voordelige positie, waardoor we bovengenoemde veranderingen 
goed verwachten te doorstaan. Hier willen we de voorgaande besturen dan ook hartelijk 
voor bedanken.  
  Met het doel om de betrokkenheid van leden bij de club te vergroten en de sport 
binnen Odysseus te professionaliseren is ons beleidsplan tot stand gekomen. De 
verschillende veranderingen die we komend jaar door willen voeren zijn te herleiden naar 
de volgende speerpunten: 
 
- Stabiliteit waarborgen in een financieel moeilijk jaar 
- Professionalisering van het scheidsrechterssysteem 
- Investeren in het huidige complex  
- Betrokkenheid van de leden bij de vereniging stimuleren 
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Financieel beleid  

Er zullen dit jaar meerdere ingrijpende veranderingen plaatsvinden die de financiën van 
Odysseus beïnvloeden. Ten eerste brengt de invoering van de all-inclusive sportkaart, de 
OlymPas (zie OlymPas, p. 19), hogere kosten voor Odysseus en haar leden met zich mee. 
Ten tweede verdwijnt de subsidie vanuit de gemeente volledig. Ten derde zal met de 
aanschaf van een groter wedstrijdsecretariaat (zie Blokhut, p. 19) aanspraak worden 
gemaakt op de buffer van Odysseus.  
 

Verandering financiële systeem Olympos 
Met de invoering van de OlymPas verandert het financiële systeem op Olympos. Voorheen 
betaalde een lid voor een sportkaart en betaalde Odysseus veldenhuur aan Olympos. Wij 
kregen hier subsidie voor terug van Mesa Cosa. Vanaf komend jaar moet een lid een 
duurdere sportkaart kopen, maar vervalt de veldenhuur. Odysseus krijgt nog steeds 
subsidie, maar wel een stuk minder dan voorheen. 
 

Contributie  
Door de invoering van de OlymPas veranderen komend seizoen de contributies. Voorheen 
was voor leden de contributie de grootste kostenpost en de SSV-registratie de kleinste 
(€26,60). Vanaf komend seizoen zal dit omgedraaid zijn. De OlymPas gaat €125,- kosten. 
Hierdoor gaat de contributie omlaag. De nieuwe contributietarieven zijn: 
 
Wedstrijdlid: €70,-  (voorheen €137,50) 
Dames 8: €40,-  (voorheen €110,-) 
Trainingslid €30,-  (voorheen €88,-) 
 
De totale kosten voor een lid (contributie + OlymPas) nemen ten opzichte van het vorige 
seizoen toe. Voor een wedstrijdlid en dames 8 lid zal dit een stijging van €30,- inhouden, 
en voor een trainingslid een stijging van ongeveer €40,-. Er zijn een aantal oorzaken voor 
deze stijging. Olympos vraagt ongeveer €26,- per lid meer dan vorig seizoen. Daarnaast 
valt de gemeentesubsidie weg, waardoor we per lid ongeveer €7,- mislopen. Tot slot 
nemen een aantal overige kosten toe. 
 Wij realiseren ons dat de trainingsleden extra hard worden getroffen in het nieuwe 
systeem. We vinden echter dat €30,- het minimale bedrag is dat wij van een trainingslid 
kunnen vragen voor een jaar lidmaatschap. Daarbij neemt procentueel de contributie voor 
een trainingslid het meeste af. 
 Voorheen werd de contributie in twee termijnen geïnd. Aangezien de contributie 
ongeveer gehalveerd wordt zal er komend jaar in één termijn geïnd worden, namelijk eind 
november.  
 Dit jaar vieren we het 5e lustrum van Odysseus. We stellen in dat er dit jaar en elk 
komend lustrumjaar €5,- extra contributie betaald wordt per lid (zie Lustrum, p.8). 
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De totale kosten voor een lid zijn komend seizoen dus: 
Wedstrijdlid:  €200,-   
Dames 8:  €170,-   
Trainingslid:  €160,- 
 

Subsidie en Sport Technisch Kader (STK) 
De subsidie van de gemeente valt vanaf dit jaar in zijn totaliteit weg. Twee jaar geleden 
bedroeg deze nog €3.500,-. Vorig jaar was deze al sterk afgenomen tot €1290,-. De 
gemeente is van mening dat wij als SSV gesubsidieerd moeten worden door de 
onderwijsinstellingen. Er komt dit jaar echter geen extra geld van de onderwijsinstellingen 
om dit te compenseren. Wij gaan in samenwerking met de andere SSV’s en de Sportraad 
ons sterk maken voor meer financiering door de onderwijsinstellingen. 
  De subsidie STK wordt dit jaar verminderd. Voorheen was dit ongeveer €47,- per 
lid. Nu wordt dit €37,- per lid. Bovenop dit bedrag komt een basissubsidie van €750,- 
omdat Odysseus een SSV is met meer dan 250 leden. 
 Odysseus moet volgens de regelgeving van de KNVB voor Heren 1 en Dames 1 
gebruik maken van dure trainers met bepaalde kwalificaties. Daarom komt Odysseus in 
aanmerking voor de ‘interne dure trainerssubsidie’. De hoogte van deze subsidie wordt per 
jaar vastgesteld en zal komend jaar €3.079,- bedragen. In totaal neemt de subsidie STK 
voor Odysseus met 22% af.  

 
Buffer 
Odysseus heeft een ruime buffer van rond de €33.000,-. Dit seizoen zullen wij voor een 
aantal zaken gebruik moeten maken van deze buffer. 
 Vanwege de komst van een groter gebouw voor het wedstrijdsecretariaat en opslag 
(zie Blokhut, p. 19) zal een deel van de bestaande buffer gebruikt moeten worden. Bestuur 
Van Schip streefde naar een investering van maximaal €10.000,-. Onder dit bedrag vallen 
zowel de aanschaf van de blokhut, als de fundering en het aanleggen van elektronica 
enzovoort.  
 Een andere kostenpost waarbij aanspraak wordt gemaakt op de buffer is de 
veldenhuur voor augustus 2015. Olympos wil namelijk over de maand augustus nog 
veldenhuur ontvangen, aangezien de OlymPas pas 1 september ingaat. Bestuur Van Schip 
heeft afspraken kunnen maken met Olympos waardoor we 50% korting krijgen op de 
veldenhuur van deze maand. Dit levert een kostenpost op van €1.440,-. Aangezien deze 
kosten eenmalig zijn, willen we deze betalen vanuit de buffer. Het is immers niet redelijk 
om dit enkel op de leden van aankomend seizoen te verhalen. 
 We zijn ons ervan bewust dat de buffer belangrijk is om (onverwachte) tegenvallers 
op te vangen. De Kascommissie adviseert tenminste een buffer van €20.000,- te behouden, 
wij sluiten ons daar bij aan. Verdere uitgaven uit de buffer zullen altijd eerst uitvoerig 
met de Kascommissie besproken worden. 
 

Afschaffen teruggave contributie  
We hebben besloten dat we de regeling van contributieteruggave bij een blessure of een 
verblijf in het buitenland afschaffen. Voorheen kon een lid via deze regeling de helft van 
de contributie terugkrijgen. Het totale bedrag dat een lid moet betalen om te kunnen 
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voetballen bij Odysseus bestaat volgend jaar uit de contributie en de OlymPas (zie 
Contributie, p. 4). De OlymPas kan stopgezet worden bij een blessure of tijdens een 
periode in het buitenland. Hierdoor wordt een lid voor ongeveer hetzelfde bedrag 
gecompenseerd als voorheen.  
  We schaffen de teruggave van contributie voor geblesseerde spelers per 1 
september af en de teruggaven van contributie bij verblijf in het buitenland vanaf de 
tweede helft van het seizoen. Dit is omdat de aanvragen hiervoor al in het seizoen 2014-
2015 ingediend zijn. 
 

Sponsoring 
Onze hoofdsponsor van vorig jaar, Domino’s, heeft aangegeven dat ze niet meer als 
hoofdsponsor door willen gaan. Dit was echter een zeer belangrijke financiële partner voor 
Odysseus. Daarom hebben we besloten om niet direct op zoek te gaan naar een nieuwe 
hoofdsponsor, maar een tegenbod in te dienen (voor een sponsorbedrag van ongeveer 
€2.000,-). Mocht Domino’s besluiten om niet met ons door te gaan, dan gaan we zo snel 
mogelijk op zoek naar een nieuwe hoofdsponsor. Wanneer ze wel door willen gaan als 
hoofdsponsor, zullen we nog meer proberen om Domino’s het gevoel te geven dat ze bij 
ons goed zitten. De korting die alle leden van Odysseus bij Domino’s krijgen zal meer 
gepromoot moeten worden. Hier zullen we dan ook meer aandacht aan geven op de 
Facebookpagina en in de nieuwsbrief. Dit geldt uiteraard ook voor onze andere sponsoren.  
  Het tevreden houden van onze huidige sponsoren is minstens zo belangrijk als het 
werven van nieuwe sponsoren. Dit zullen we op verschillende manieren proberen te 
bereiken. Zo gaan we door middel van een enquête aan de slag met de feedback van onze 
partners en gaan we de relatiedag wederom tot een succes brengen. Daarnaast willen we 
met inzet van Ody-TV reclame maken voor onze sponsoren, wat ons aantrekkelijker maakt 
om ons te sponsoren. Tot slot willen we ook nieuwe kleinere partners werven om zo ons 
netwerk te vergroten. Zoals het er nu naar uitziet gaat bijvoorbeeld ING ons voor €500,- 
sponsoren in ruil voor een bewegende banner op onze website. Het hebben van een groot 
netwerk straalt professionaliteit uit, waardoor het voor grotere sponsoren ook weer 
aantrekkelijker zal zijn om ons te sponsoren.  
  Bij veel leden is er behoefte om na een training of een wedstrijd ergens in het 
centrum een biertje te drinken. Voorheen vervulde de Jij&Wij de rol van stamkroeg, maar 
afgelopen seizoen gingen niet veel leden hier meer heen. Om deze reden werd het niet 
verlengen van het contract door beide partijen het best geacht. Om het echte stamkroeg 
gevoel terug te krijgen is er een verbintenis aangegaan met Café Rex. We zullen dan ook 
een aantal activiteiten en minimaal zeven borrels in de Rex organiseren. Tijdens borrels 
zal een biertje (fluitje) €1,80 kosten en op normale avonden €2,-. Verder zullen er meters 
bier (10 fluitjes) verkocht worden voor €13,50. Er zal net als in de Jij & Wij een 
biercompetitie gehouden worden. Dit wordt een competitie met andere 
studentensportverenigingen. Daarnaast zal er een speciaal Ody-shotje ontwikkeld worden. 
Tot slot biedt Café Rex ons de mogelijkheid om datediners te houden. We willen hierbij 
ook de teams die minder betrokken zijn bij de club stimuleren om dit te doen. We 
verplichten niets, maar zullen opties aanbieden in de nieuwsbrief en op Facebook. Door 
deze vele acties en activiteiten gaan we er voor zorgen dat de Rex echt gaat leven onder 
de leden.   
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We streven dit jaar naar een sponsorbedrag van minstens €6.000,-, inclusief prijzen 
en sponsoring in natura.  
 

Reiskostenvergoeding Dames 1  
De reiskosten van Dames 1 zullen, net als voorgaande jaren, deels vergoed worden. Wij 
zijn er trots op dat zij in een landelijke competitie spelen en we vinden het niet meer dan 
redelijk om hun tegemoet te komen in de extra kosten die zij daardoor maken. Deze 
vergoeding zal op dezelfde manier berekend worden als voorgaande jaren. Dit betekent 
dat Dames 1 de kilometers vergoed krijgt die ze meer reist dan het op één na verst 
reizende team. Dit jaar zal dat Dames 2 zijn. 
  De reiskostenvergoeding voor Dames 1 zal met deze berekening dit jaar uitkomen 
op een bedrag van €1.350,-. Dit bedrag is iets lager dan het vorig jaar was, terwijl Dames 1 
wel meer kilometers gaat maken. Dit heeft twee oorzaken. Ten eerste moet Dames 2 dit 
jaar verder reizen waardoor het verschil tussen Dames 1 en Dames 2 kleiner wordt. 
Daarnaast werd in voorgaande jaren een aantal keer per jaar gebruik gemaakt van een 
busje. Deze busjes waren relatief duur. In samenspraak met de penningmeester van Dames 
1 hebben we daarom besloten het huren van busjes komend jaar af te schaffen.  
  Dames 1 is het enige team dat een reiskostenvergoeding krijgt. Wij vragen daarom 
van hen dat ze extra teamtaken uitvoeren (zie Teamtaken, p.9). 
 

Materiaal 
Aangezien het op orde houden van het materiaal in het materiaalhok een heikel punt 
blijft, willen we dit probleem goed aanpakken. We hebben de twee kasten zo ingericht dat 
elke kast wordt opgedeeld in vier schappen die ieder zijn afgesloten met een cijferslot. De 
situatie waarbij twee teams het materiaal met elkaar delen blijft hetzelfde als voorheen. 
Twee teams krijgen dus dezelfde code voor één cijferslot, waardoor andere teams geen 
toegang hebben tot hun materiaal. Op deze manier zal het materiaalhok overzichtelijk 
blijven.  
 

Paarse Helden-korting 
We vinden het een goede zaak dat vrijwillige trainers en bestuursleden €5,- korting krijgen 
op feesten en activiteiten (toernooien vallen hier niet onder). We blijven aanhouden dat 
twee trainers per team per activiteit van de korting gebruik kunnen maken.  
 We willen de Paarse Helden vanuit de gehele club bedanken en niet alleen vanuit 
de leden die naar activiteiten gaan. Om deze reden zullen we net als vorige jaren de 
inkomsten die de commissies door de korting mislopen (deels) compenseren. Zowel de 
Feestcommissie als de Activiteitencommissie zullen hier daarom €100,- voor krijgen. 
Wanneer een deel van dit bedrag niet gebruikt wordt, moet dit aan het einde van het jaar 
worden teruggegeven.  
 

Borg 
De borg die elk team betaalt voor de materialen zal, op kleine aanpassingen na, 
onveranderd blijven aangezien alle teams in het afgelopen jaar dit bedrag niet 
overschreden hebben. 
  De nieuwe OlymPas is een stuk duurder dan zijn voorganger. We houden rekening 
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met de mogelijkheid dat er leden zijn die onder de aanschaf van de OlymPas uit proberen 
te komen. Daarom zullen wij leden die weigeren de OlymPas aan te schaffen beboeten. Dit 
bedrag zal bestaan uit de subsidie die wij mislopen en de boete die Olympos oplegt. Wij 
willen rekening houden met een weigering van 1 persoon per team. Daarom verhogen wij 
de borg met €50,- per team.  
  
Lustrum 
Dit jaar vindt het vijfde lustrum van Odysseus plaats. Het vorige bestuur heeft de traditie 
gestart dat elk bestuur €300,- opzij zet voor het komende lustrum. Wij staan achter deze 
traditie, maar willen een aanpassing maken voor de jaren waarin het daadwerkelijke 
lustrum valt. In deze lustrumjaren zal geen €300,- gespaard worden, maar per lid €5,- 
extra contributie geïnd worden. Dit jaar zal dat ruim €2.000,- opleveren. Wij adviseren 
deze aanpassing op het beleid van bestuur Van Schip voort te zetten bij aankomende 
lustra. Hierdoor kan de lustrumcommissie een knallend lustrum organiseren en stimuleren 
we alle leden om het lustrum mee te vieren.   
  Daarnaast is er al door eerdere besturen geld opzij gezet voor het lustrum. Zowel 
bestuur Van Schip als bestuur Wagenaar heeft voor het lustrum gespaard, respectievelijk 
€300,- en €500,-. De besturen Roumen en Snijder zeggen ook gespaard te hebben voor het 
lustrum. Dit is echter niet in de boeken terug te vinden. Hier wordt nog onderzoek naar 
gedaan. 
  Dit lustrum zal één commissie zowel het organiseren van de verschillende 
activiteiten en feesten als het maken van het lustrumboek op zich nemen. 
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Organisatorisch beleid 

 
Odysseus is een sportvereniging die grotendeels op studenten draait. Dit is een mooi 
concept en hier zijn we dan ook trots op. Een keerzijde hiervan is dat het niveau en 
voornamelijk de inzet van scheidsrechters vaak te wensen overlaat. Om de club en het 
voetbal te professionaliseren gaat onze aandacht dit jaar speciaal uit naar het aanpakken 
van dit probleem.  
 

Teamtaken 
In de afgelopen jaren is er nogal wat commotie geweest over het scheidsrechtersysteem. 
Veel spelers floten te weinig wedstijden om zelfverzekerd op het veld te staan, wat de 
sfeer op het veld niet ten goede kwam. Door een hervorming van het systeem willen wij de 
positieve facetten van het oude systeem behouden en op een aantal punten verbeteringen 
aanbrengen. Het omvat grofweg de volgende punten: 

- Zowel de dames als heren B-/C-selectie zal verantwoordelijk zijn voor het fluiten 
van wedstrijden; 

- Ieder team van de heren en dames B-/C-selectie levert vier teamscheidsrechters 
die per seizoen ongeveer vier wedstrijden fluiten. Dit betekent dus niet meer dat 
ieder lid ieder seizoen moet fluiten; 

- Zowel de heren als dames B-/C-selectie zal verantwoordelijk zijn voor het brengen 
van thee op wedstrijddagen (onder de nieuwe naam: theeleute). Dit zullen de 
overige leden van het team op zich nemen, die geen teamscheidsrechter zijn; 

- De gehele A-selectie (dus zowel dames als heren) zal trainingen verzorgen voor de 
heren B-/C-selectieteams die geen trainer hebben. De clinics van de damesselectie 
aan de dames B-/C selectie en de Damescursus zullen blijven bestaan en in dit 
systeem ook als trainingen worden gezien;  

- Daarnaast mag de A-selectie indien gewenst er voor kiezen om toch te fluiten. De 
gehele A-selectie mag per team maximaal vier teamscheidsrechters leveren, die 
eveneens vier wedstrijden per seizoen fluiten. Deze teamscheidsrechters hoeven 
dan geen trainingen te geven aan de heren B-/C-selectie. 

 
Het belangrijkste speerpunt van de hervorming is de verhoging van de 
scheidsrechterskwaliteit binnen de club. Wij zijn er van overtuigd dat een scheidsrechter 
zijn vaardigheden versterkt wanneer hij meer ervaring opdoet in de praktijk, dus op het 
veld. Op die manier gaat hij zich prettiger voelen als autoriteit te midden van 22 spelers 
en het publiek, en zullen zijn beslissingen meer overtuigingskracht hebben. Om er voor te 
zorgen dat de scheidsrechters vol zelfvertrouwen op het veld staan zullen we er voor 
zorgen dat iedereen op zijn of haar niveau fluit (wanneer je op een lager niveau speelt, zul 
je ook lagere teams fluiten). Daarnaast zullen de damesteams alleen andere damesteams 
fluiten. Dames die graag heren willen fluiten, mogen dat natuurlijk wel. 
  Om de groei van de ervaring kracht bij te zetten zullen wij veel meer begeleiding 
bieden aan scheidsrechters dan afgelopen jaren. Naast de gebruikelijke 
scheidsrechtersavond aan het begin van het seizoen, zullen we in de loop van het seizoen 
verschillende clinics aanbieden, een actieve Facebookgroep starten voor ieder die fluit 
met tips en video’s en organiseren we met de KNVB een spelregelavond met een betaald 
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voetbal scheidsrechter. De spelers die nog nooit gefloten hebben, zullen verplicht zijn om 
zeker één clinic bij te wonen.  
  Om deze verandering tot een succes te maken zullen we bij de scheidsrechters de 
gang van zaken om de drie maanden evalueren. De extra begeleiding zullen we op basis 
van de feedback van de scheidsrechters vormgeven.  
 

Communicatie 
Naast alle zaken die rondom het voetbal georganiseerd moeten worden, vinden er ook veel 
activiteiten plaats voor alle leden. Daarbij heeft Odysseus dit jaar met vele veranderingen 
te maken (zie OlymPas, teamtaken etc). Het is daarom van belang dat de leden goed op de 
hoogte zijn van wat er binnen en rondom de club gebeurt en georganiseerd wordt.  

 
Facebook 
Facebook is hoogstwaarschijnlijk het meest gebruikte medium onder onze leden. Hier 
willen we dan ook goed gebruik van blijven maken. Door de komst van een groot aantal 
nieuwe leden is het belangrijk dat zij direct op de hoogte zijn van de Facebookpagina en 
deze ook direct liken. Naast het plaatsen van berichten over de geplande activiteiten 
willen we ook meer ‘lossere’ berichten op Facebook zetten. Denk hierbij aan het plaatsen 
van een foto van een teamweekend van een bepaald team. Vanaf dit jaar gaan we de 
foto’s van evenementen niet meer op de algemene Facebook plaatsen, maar zal Argos de 
fotoalbums beheren. Per album kan Argos instellen voor wie de foto’s zichtbaar zijn. Op 
deze manier waarborgen we de privacy van onze leden.  
 
Website 
De website zien we als een medium dat gericht is op mensen van buitenaf én op de leden. 
De activiteiten die op Facebook worden geplaatst worden om deze reden ook op de 
website gezet, zodat we er zeker van zijn dat we iedereen bereiken. Ons streven is dan 
ook om de lijn van bestuur Van Schip door te zetten waarbij we actief gebruik blijven 
maken van de website. 
 
Ody-app 
Veel leden weten niet van het bestaan van de app af. Wij zullen ons daarom focussen op 
het promoten hiervan. Zo moeten leden bij de Rex aan kunnen tonen dat ze lid zijn van 
Odysseus om korting te ontvangen en dit kan door de app te laten zien aan het 
barpersoneel van de Rex. Op deze manier kunnen leden op een gemakkelijke manier laten 
zien dat ze lid zijn van Odysseus en stimuleren we ze om de app te downloaden. Daarnaast 
zullen we de app promoten in de nieuwsbrief.    
 

Alumnibestand  
Dit jaar willen we beginnen met het opzetten van een alumnibestand. In dit netwerk 
worden alle oud-Ody-leden opgeslagen. We slaan niet alleen de contactgegevens van de 
leden op, maar willen ook hun opleiding, beroep en andere nuttige gegevens bewaren. Op 
deze manier kan Odysseus de hulp van oud-leden inschakelen wanneer daar behoefte naar 
is. De precieze totstandkoming van het alumnibestand zal in de eerste maanden van 
komend seizoen in samenwerking met Bestuur van Schip uitgewerkt worden. De secretaris 
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zal hiervoor verantwoordelijk zijn.  
 

Vrienden van Odysseus (VvO) 
De mogelijkheid om VvO te worden zullen we onder de huidige leden meer promoten, 
aangezien veel mensen hier niet van af weten. Dit gaan we doen door middel van promotie 
in de nieuwsbrief.  
  Tot nu toe werd al het geld dat door de VvO’s geschonken werd gebruikt om een 
cadeau te kopen voor de club. Elk jaar blijkt het lastig om voor het volledige bedrag een 
geschikt cadeau te vinden. Daarom willen wij als richtlijn 1/3 van het geld dat de VvO’s 
opbrengen uitgeven aan een passend cadeau en de rest gebruiken als aanvulling op de 
clubkas. We denken dat de VvO’s de club hier op dit moment meer mee steunen. Als de 
club er financieel weer beter voor staat, kan dit eventueel weer veranderen. 
 

Pnyx 
Ook dit jaar willen we onze kamer in de Pnyx graag behouden. We streven er dan ook naar 
om minstens twee keer in de maand aanwezig te zijn op deze kamer. Wanneer blijkt dat 
we toch te weinig gebruik maken van de kamer, gaan we uitzoeken of het mogelijk is om 
alleen een postvak in de Pnyx te hebben.  
 

Algemene besturen-info-avond 
Wederom is de algemene besturen-info-avond nuttig gebleken. Om deze reden zullen we 
komend seizoen deze avond weer organiseren. 
 

Meerjarenplan 
De toekomst is momenteel nog te onzeker door de vele veranderingen die de OlymPas met 
zich meebrengt (zie OlymPas, p. 19). Daarom is het nu niet mogelijk om een nieuw, 
gedetailleerd meerjarenplan te schrijven. We verwachten halverwege het jaar meer 
duidelijkheid te hebben over de OlymPas en de blokhut, waardoor we op dat moment ook 
kunnen beginnen met het opstellen van een meerjarenplan. Dit zal een document worden 
met richtlijnen over onder andere het onderhoud van de blokhut en de gevolgen van de 
OlymPas voor de club. 

 
Draaiboeken bestuur 
Om de continuïteit van het bestuur van Odysseus te waarborgen is het van belang dat elk 
bestuurslid een eigen draaiboek bijhoudt en deze ook up-to-date houdt. Als richtlijn 
houden we aan dat in december, maart en begin juni de draaiboeken moeten worden 
geüpdatet.  

 
Zondagtak 
Op dit terrein zetten we de lijn voort die bestuur Van Schip ook heeft gevolgd: niet actief 
inzetten op een nieuwe zondagtak, maar we staan open voor het opstarten van een 
zondagteam. Hier staat wel tegenover dat diegenen die een zondagteam willen starten 
zelf de organisatie op zich nemen.  
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Omgang 80/20 regeling 
Net als voorgaande jaren zullen wij ook de 80/20 regeling zo goed mogelijk handhaven. 
Hierbij houden we dezelfde berekening aan als voorheen, waarbij er een marge van 5% 
wordt gehanteerd. De leden zullen we hierover tijdig informeren. Midden februari zullen 
we starten met het inventariseren van de afstudeerdata.  
  Daarnaast is er al enkele jaren discussie over of er dispensatie aan bestuursleden 
toegekend moet worden, in het kader van het waarborgen van de continuïteit van de 
vereniging. Komende maanden zullen we de voor- en tegenargumenten tegenover elkaar 
zetten en op de ALV in januari ons besluit hierover bespreken. 
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Sportief beleid 
 
Odysseus is een sportvereniging waar prestatiegericht voetbal gecombineerd wordt met 
gezelligheid. De A-selectie staat bekend om zijn prestatiegerichte voetbal, de B-selectie is 
semi-prestatiegericht en bij de C-selectie heeft de gezelligheid meer de overhand. Het 
hieronder beschreven sportief beleid komt hieruit voort.  

 

Doelstellingen 
In voorgaande jaren werden de doelstellingen opgesteld door het bestuur en de Technische 
Commissie (TC). Dit zal voor de A-selectie zo blijven. Veel teams van de B-selectie kregen 
afgelopen jaren niet veel mee van de opgestelde doelstellingen en stelden vaak hun eigen 
doelstellingen op, los van het bestuur en de TC. Door het ontbreken van doelstellingen 
voor de C-selectie werd de C-selectie eerder in mindere mate uitgedaagd tot het leveren 
van goede sportieve prestaties. We stellen dit jaar ook voor deze teams doelstellingen in 
zodat ook zij een doel hebben om naar te streven. Dit jaar hebben we de sportieve 
doelstellingen van de B- en C-selectie in samenspraak met het bestuur, de TC én de 
aanvoerders en trainers van de desbetreffende teams opgesteld, zodat de teams hier zelf 
meer bij betrokken zijn. De sportieve doelstellingen zien er als volgt uit:  

A-selectie  Heren 1: Promotie* 
  Heren 2: Plek 9* 
B-selectie Heren 3: Kampioenschap 
  Heren 4: Linker rijtje  

  Heren 5: Linker rijtje 
  Heren 6: Linker rijtje 

C-selectie Heren 7: Degradatie ontlopen  
  Heren 8: Kampioenschap 
  Heren 9: Top 3 

  Heren 10: Plek 1-4 
  Heren 11: Bovenste kwart en Odysseus 9 en 10 verslaan 

A-selectie Dames 1: Nacompetitie en degradatie ontlopen (plek 10) 

  Dames 2: Onderaan linker rijtje (plek 6) 
B-selectie Dames 3: Kampioenschap en bekerfinale 
  Dames 4: Plek 7 of hoger 

  Dames 5: Top 5 
C-selectie: Dames 6: Plek 5-8 
  Dames 7: Plek 9-11 en (minimaal één keer) Odysseus Da6 verslaan 
  Dames 8: Alle oefenwedstrijden winnen 

*Deze resultaten komen voort uit de onderliggende afgesproken doelstellingen 

Om de doelstellingen meer te laten leven binnen de vereniging zullen we ze herhaaldelijk 
bespreken in de nieuwsbrief, zal tijdens wedstrijden omgeroepen worden hoe het 
betreffende team ervoor staat ten aanzien van zijn doelstelling en wanneer een team een 



 

14 

  USVV Odysseus ’91 - www.odysseus91.nl 

Correspondentieadres:         Accommodatie:                Telefoonnummer:         E-mailadres:  Girorekening: 
USVV Odysseus ’91            Sportcentrum Olympos          Voorzitter – 06 19 44 83 96          bestuur@odysseus91.nl     NL.41.INGB.000.62.93.612 
Postbus 14036            Uppsalalaan 3                 Secretaris – 06 45 46 57 98          secretaris@odysseus91.nl t.n.v. Odysseus ‘91 
3508 SB Utrecht            3584 CT Utrecht 

 

beslissende wedstrijd speelt om zijn doelstelling te halen, wordt dit de match of the day 
(zie Wedstrijddagen, p.16). Ook zullen de teams die hun doelstellingen behaald hebben 
een passende prijs krijgen.  

 
Bekercompetitie 
Afgelopen jaren was het zo dat alle wedstrijdteams behalve Heren 3 ingeschreven waren 
voor de bekercompetitie van de KNVB. De reden dat Heren 3 niet mee deed was dat Heren 
1 en Heren 2 de spelers van Heren 3 goed zouden kunnen gebruiken tijdens hun 
bekerduels. Afgelopen jaar heeft Heren 3 echter nagenoeg nooit meegespeeld met 
bekerwedstrijden van Heren 1 en Heren 2. Daarnaast geven spelers van Heren 3 zelf aan 
dat zij graag uit zouden willen komen in de beker. Om deze twee redenen hebben we 
besloten om ook Heren 3 in te schrijven voor de bekercompetitie. Mochten er volgend jaar 
weer volledig nieuwe teams zijn dan zullen we op tijd bekijken of het haalbaar is deze in 
te schrijven voor de beker.  
 

Clubscheidsrechters 
Ondanks de veranderingen binnen de teamtaken, waardoor elk team van de B/C-selectie 
scheidsrechters levert, willen we het systeem omtrent de clubscheidsrechters behouden. 
Zij zullen minstens vijf wedstrijden per jaar fluiten en moeten in het bezit zijn van een 
scheidsrechtersdiploma (minstens BOS-opleiding). Bij het fluiten van 5 wedstrijden of meer 
ontvangen zij een vergoeding van €10,- per wedstrijd.  
  Een team dat (een) clubscheidsrechter(s) levert kan kiezen uit twee opties: of de 
clubscheidsrechter(s) fluit(en) de eerste vier wedstrijden onbetaald (in het kader van 
teamtaken), en iedere wedstrijd daarna betaald; of het team levert naast de 
clubscheidsrechter(s) nog vier teamscheidsrechters. In beide gevallen zullen de 
clubscheidsrechters beschikbaar blijven voor risicowedstrijden, doordeweekse wedstrijden 
en A-selectiewedstrijden. Mochten er veel mensen interesse hebben om als 
clubscheidsrechter te fluiten, dan kunnen we, net als voorgaande jaren, proberen de KNVB 
te overtuigen om ons te helpen dit te bekostigen. Dit in het kader van respect op het veld, 
waar de KNVB veel waarde aan hecht.  
 

Verantwoordelijkheden trainers 
Om te voorkomen dat betaalde trainers niet op komen dagen bij trainingen, eisen we van 
hen dat ze zich bij het bestuur afmelden indien zij ziek of afwezig zijn. Om dit zwart op 
wit vast te leggen hebben de betaalde trainers een contract ondertekend waarin dit vast is 
gelegd. Wij zullen komend seizoen er op toezien dat dit gehandhaafd wordt.  
 

Trainerscursussen 
Wij zijn van mening dat de trainerscursussen het niveau van de trainingen doet verhogen. 
Het wordt echter een financieel onzeker jaar door de vele veranderingen (zie Contributie 
en Subsidie & Sport Technisch Kader, p.4). Daarom is er op dit moment nog geen ruimte 
voor het aanbieden van cursussen in de begroting. In het geval van financiële meevallers 
staat het aanbieden van trainerscursussen, net als het aanbieden van 
scheidsrechterscursussen, hoog op onze lijst.  
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Utrechts Convenant 
Tijdens het Utrechts Convenant (2013) is afgesproken dat tijdens iedere wedstrijd de 
handen van de tegenpartij worden geschud. Vooral bij de herenteams gebeurt dit niet 
genoeg. In de nieuwsbrief zal uitgelegd worden waarom deze afspraak gemaakt is. Ook 
zullen we tijdens het aanvoerdersoverleg de aanvoerders hierop attenderen. Daarnaast 
worden de scheidsrechters op zaterdag hierover ingelicht. Met deze acties hopen we dat 
iedereen op de hoogte is van deze afspraak en deze ook na zal leven. Het contact met het 
Utrechts Convenant willen we ook dit jaar warm houden. De Commissaris Beleid zal dan 
ook regelmatig de bijeenkomsten van het Utrechts Convenant bezoeken.  

 

Damescursus  
De damescursus zal dit jaar één keer plaatsvinden in een sessie van acht weken (in plaats 
van tien weken). De reden hiervoor is de noodzakelijke aanschaf van een maandelijkse 
OlymPas. De damescursus zal rond de €35,- gaan kosten inclusief OlymPas voor twee 
maanden. Bovendien wordt de cursus dit jaar door Dames 2 gegeven (in plaats van door 
Dames 1). Verder houden we het trainingsprogramma aan dat vorig jaar ook gevolgd is en 
blijven we ook de borg hanteren. Qua promotie is er echter nog wel verbetering mogelijk. 
De stappen die we hierin zullen zetten zijn onder andere het sturen van een promotiemail 
naar studie- en studentenverenigingen in Utrecht. Daarnaast heeft de PR-commissie hier 
een rol in door bijvoorbeeld flyers op te hangen in de Universiteitsbibliotheken en in 
kroegen waar veel studenten komen.  

 
Clinics 
De clinics die afgelopen seizoenen door de A-selectie aan de B/C-selectie zijn gegeven 
werden als positief ervaren. We gaan de clinics daarom ook dit jaar weer organiseren. 
Deze zullen plaatsvinden in het najaar en dit jaar gegeven worden door Dames 1. De clinics 
zullen wederom alleen aan de damesteams worden gegeven aangezien de herenteams al 
training krijgen van de selectie.  
 

Stad Utrecht Bokaal 
Naar een idee van Marten Wolff wordt dit seizoen de mogelijkheid onderzocht om een 
toernooi te organiseren voor de eerste teams van alle clubs uit Utrecht. Dit zal een 
toernooi zijn voor zowel de dames- als herenteams, en zal plaatsvinden in de 
voorbereiding. Hiervoor wordt een commissie opgericht met Marten als voorzitter die gaat 
kijken naar de mogelijkheden en het toernooi zal organiseren.  
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Sociaal beleid  

 
Odysseus zou geen studentensportvereniging zijn als zij naast het voetbal geen sociale 
activiteiten zou organiseren. Ieder jaar is de jaarkalender weer goed gevuld met 
verschillende feesten en activiteiten. Met het oog op een grote toestroom van nieuwe 
leden (ruim 140) zetten we er op in deze nieuwe leden gelijk bij de club te betrekken. Wij 
zullen ze zelf benaderen voor commissies en activiteiten en daarnaast zien we hierin ook 
een rol voor de huidige actieve leden. Met deze visie hebben we onderstaand sociaal 
beleid opgesteld.  

 
Mama’s en Papa’s  
Zoals het er nu naar uit ziet hebben vijf herenteams die (grotendeels) bestaan uit nieuwe 
leden geen trainer voor komend seizoen. Wij streven er naar om deze teams direct bij de 
vereniging te betrekken en hierbij zijn de eerste weken van het seizoen cruciaal. Deze 
teams krijgen daarom voor de eerste zes weken van het seizoen een mama en papa 
toegewezen die in duo’s de trainingen verzorgen en daarnaast het team stimuleren om 
naar de activiteiten, feesten en bijvoorbeeld op teamweekend te gaan. We hopen dat deze 
mama’s en papa’s enthousiast raken over het training geven en hiermee door willen gaan. 
Wanneer dit echter niet het geval is zal de A-selectie de trainingen van deze teams op zich 
nemen.  
 

Wedstrijddagen 
Om de betrokkenheid bij elkaars wedstrijden te vergroten zullen we ten eerste elke 
zaterdag een match of the day uitroepen die extra uitgebreid zal worden besproken in de 
voorbeschouwing. Teams kunnen ook zelf een match of the day-aankondiging aanvragen 
wanneer ze een spannende of belangrijke wedstrijd spelen. Ten tweede zullen naast de 
match of the day ook de noemenswaardige doelstellingen (zie Doelstellingen, p. 13) 
terugkomen in de voorbeschouwing. We zien er op toe dat alle teams door het jaar heen 
genoemd worden. Ten slotte willen we de A-selectie stimuleren om naar een wedstrijd van 
hun trainingsteam te gaan kijken. Dit is niet alleen leuk, maar komt de trainingen ook ten 
goede.  
 

Zaterdagcommissie 
Vanaf seizoen 2015-2016 bestaat er een Zaterdagcommissie van acht personen die 
ongeveer zeven zaterdagen een extra paarse kleur zal geven. Twee van de zeven 
zaterdagen zullen ouderdagen zijn, vandaar dat de Ouderdagcommissie komt te vervallen 
ten bate van de Zaterdagcommissie. De overige vijf zaterdagen zullen in het teken staan 
van een belangrijke wedstrijd, bijvoorbeeld een match of the day aangevraagd door een 
team. De Zaterdagcommissie zal middels promotie in de voorafgaande we(e)k(en) de 
hoeveelheid toeschouwers vergroten. Op de zaterdagen zelf zal de commissie diverse 
taken uitvoeren zoals het verkopen van merchandise, het spelen van (warming-up)muziek, 
het omroepen van doelpunten, het organiseren van activiteiten tijdens de rust et cetera. 
Deze commissie zal onder de verantwoordelijkheid van de wedstrijdsecretarissen vallen.  
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Borrelavonden  
We willen het concept van themaborrels aan blijven houden. De thema’s moeten echter 
wel toegankelijk zijn voor iedereen en niet specifiek gericht op een bepaald publiek, zoals 
de after aftrap-borrel. Verder willen we de snorrenborrel weer plaats laten vinden.  

 
Super Saturdays 
We streven er dit jaar naar om drie Super Saturdays te organiseren. In verband met de 
activiteiten omtrent het lustrum lukt het niet om vier Super Saturdays te organiseren. 
Verder zullen we met het plannen van de Super Saturdays rekening houden met 
wedstrijddagen en tentamenperiodes. 
 

Roze weekend 
Bestuur Van Schip heeft het roze weekend afgelopen jaar georganiseerd in samenwerking 
met andere studentensportverenigingen. Dit willen wij dit jaar op dezelfde manier doen. 
Voor de organisatie zullen we wederom een Roze commissie in het leven roepen, die zal 
bestaan uit zowel leden van Odysseus als leden van andere studentensportverenigingen. In 
de organisatie zal Odysseus het voortouw blijven nemen en de voorzitter van de commissie 
leveren.  

 
Ody Unites 
Afgelopen jaar bleek het lastig te zijn om Ody Unites vol te krijgen. Nu de anti-
homofobiedag omgevormd is tot het roze weekend en de ouderdagen onder de 
Zaterdagcommissie vallen, ligt het takenpakket van Ody Unites niet meer volledig vast. 
Naast een activiteit tijdens de RAG-week en een activiteit in verband met Movember heeft 
deze commissie nog genoeg vrijheid om zich voor andere goede doelen in te zetten. We 
hopen op deze manier dat er meer animo zal zijn voor Ody Unites.  

 
Ody TV 
Afgelopen jaar is gebleken dat het lastig is om deze commissie van de grond te krijgen. De 
reden hiervoor is dat het de nodige tijd en kennis kost om een filmpje te maken. 
Tegelijkertijd zijn wij van mening dat de TV-commissie wel een zinvolle bijdrage aan de 
club kan leveren, zoals een sponsoren- of lustrumfilmpje. Daarom willen we in overleg met 
de commissieleden bepaalde onderwerpen vastleggen waarover ze een filmpje kunnen 
maken. Het streven is minstens twee filmpjes per jaar.  
  Daarnaast gaan we de leden die een mediaopleiding doen persoonlijk benaderen of 
ze interesse hebben in deze commissie. We hopen zo dat er een enthousiast team ontstaat 
met voldoende kennis over het maken van filmpjes om Ody TV naar een hoger niveau te 
tillen.  
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Positie naar derden 

  
Aan de ene kant willen we een informele, laagdrempelige houding richting onze leden 
aannemen. Door ons laagdrempelig op te stellen willen we uitstralen dat je altijd op ons af 
kunt stappen, met of zonder probleem. Om dit te bereiken zullen we bij zoveel mogelijk 
activiteiten en feesten aanwezig zijn en actief (voornamelijk) nieuwe en minder actieve 
leden aanspreken. Op deze manier creëren we openheid richting de leden en hopen dat de 
leden eenzelfde open houding richting het bestuur aan zullen nemen.   
  Aan de andere kant willen we een formele, professionele houding tegenover 
externe partijen aannemen. Hierbij is het belangrijk om de contacten die al met de 
universiteit, gemeente en dergelijke organisaties gelegd zijn te onderhouden en waar 
nodig nieuwe contacten te leggen. Door het aannemen van een professionele houding 
nemen bovengenoemde organisaties ons serieus en zullen ze ons niet wegzetten als een 
‘vereniging van studentjes’.  
 
Bestuur-ontmoet-jou borrel 
Om alle leden gelijk te leren kennen zullen we direct in september de bestuur-ontmoet-
jou borrels organiseren. We zullen deze borrels aan laten sluiten op de trainingstijden van 
elk team zodat de kans het grootst is dat we iedereen spreken. Tijdens deze borrels zullen 
we ook de jaarkalender uitdelen. Deze borrels zullen onder het genot van een kannetje 
bier in het sportcafé plaatsvinden.  

 
Merchandise 
Ook dit jaar zullen we weer merchandise verkopen. Op deze manier wordt onze 
naamsbekendheid in en rondom Utrecht vergroot. Ook zullen we in de aanloop naar de 
lustrumviering een speciaal lustrumartikel uitbrengen.  
  

Netwerk  
Wanneer wij als Odysseus met instanties als Olympos, de gemeente en de universiteit te 
maken hebben, gaat het vaak om zaken die ook andere studentensportverenigingen 
aangaan. Wanneer we als studentensportverenigingen onze krachten bundelen staan we 
sterker tegen deze genoemde instanties. Naast de contacten met Olympos, de gemeente 
en de universiteit zullen we ook de contacten met voornamelijk TC de Uithof en USHC 
(mbt de ruimtelijke ordening) en USRS en USHC (mbt de velden) warm houden. Daarnaast 
willen we net zoals bestuur Van Schip andere studentensportverenigingen buiten Utrecht 
bezoeken om te leren van de manier waarop zij bepaalde zaken aanpakken. We zetten in 
op het bezoeken van 2 verenigingen dit jaar.  
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Olympos 

 
Zoals het er nu naar uitziet zijn er geen mogelijkheden voor een verhuizing naar een 
andere locatie. Uiteraard blijven we wel onze oren en ogen open houden voor nieuwe 
mogelijkheden. In navolging van bestuur Van Schip zullen we ons focussen op de 
mogelijkheden die Olympos ons kan bieden.  

 
OlymPas 
Per september 2015 voert Olympos de OlymPas in. Olympos verplicht hiermee de aanschaf 
van een all-inclusive-sportkaart voor alle leden van de studentensportverenigingen. Naast 
de gebruikelijke SSV-registratie om als Ody-lid bij Odysseus te mogen voetballen, kunnen 
leden van Odysseus nu ook gebruik maken van alle andere sporten die Olympos aanbiedt. 
Dit geldt echter alleen voor leden die vallen binnen de A-categorie van Olympos. Leden die 
vallen binnen de B- of C-categorie moeten hetzelfde bedrag betalen voor de 
OlymPas, maar hebben daarmee geen recht op onbeperkt sporten.  
  Een groot voordeel van de OlymPas is de mogelijkheid om de pas tussentijds stop te 
zetten. Dit kost eenmalig €15,-. Olympos is van mening dat je niet hoeft te betalen voor 
de sportvoorzieningen wanneer je er geen gebruik van kunt maken doordat je bijvoorbeeld 
geblesseerd bent of in het buitenland verblijft. De maanden die door het stopzetten niet 
worden gebruikt worden meegenomen naar het nieuwe seizoen. Dit betekent dat voor het 
seizoen daarna alleen nog de overige maanden aangeschaft hoeven te worden. Bij aanvang 
van een nieuw seizoen moet de kaart geldig zijn tot en met 31 augustus van het volgende 
jaar. 
  De deadline voor het aanschaffen van de Olympas is 1 oktober 2015. De leden die 
na 1 oktober 2015 nog geen pas hebben, zijn zowel voor de trainingen en wedstrijden als 
de activiteiten van Odysseus uitgesloten, tot het moment dat ze de pas hebben gehaald. 
Na 1 november zullen wij de subsidie die wij mislopen door het niet aanschaffen van de 
OlymPas en de daarbij behorende boete op het lid verhalen. Dit bedrag zal verrekend 
worden met de teamborg (zie Borg, p. 7). Hier zal streng op worden gecontroleerd.  
  Wij zijn in constant overleg met Olympos om de veranderingen zo goed mogelijk te 
laten verlopen. Toch is het mogelijk dat er gedurende het seizoen nog een aantal dingen 
zullen veranderen. We streven er uiteraard naar de leden hier zo goed mogelijk over op de 
hoogte te houden. 
 

Blokhut 
Afgelopen besturen zijn druk bezig geweest met het lobbyen voor een nieuwe, grotere 
keet. Ten eerste zorgt dit ervoor dat op wedstrijddagen niet iedereen elkaar in de weg 
loopt en ten tweede biedt dit meer opslagruimte. De aanvraag voor een groter gebouw is 
inmiddels goed gekeurd door de gemeente en de universiteit, mits we een blokhut 
neerzetten in plaats van een bouwkeet. De aanschaf van een blokhut brengt wel meer 
kosten met zich mee. De universiteit is zich hier van bewust en heeft daarom zelf 
aangeboden Odysseus voor een gedeelte van de kosten tegemoet te komen. Over het 
exacte bedrag zijn wij momenteel nog in onderhandeling. Daarnaast zullen we samen met 
TC de Uithof en USHC, die ook een blokhut gaan plaatsen, een gezamenlijke aanvraag doen 
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voor de blokhutten zodat we een goede deal kunnen sluiten. We hopen eind oktober alles 
geregeld en geplaatst te hebben. 
 
Clustering velden 
Odysseus heeft al enig tijd de wens om haar voetbalvelden dichter bij elkaar te hebben. 
Wanneer alle velden bij elkaar liggen creëert dit een gevoel van saamhorigheid en zullen 
leden eerder geneigd zijn om bij andere wedstrijden te gaan kijken. De grond naast het 
hoofdveld (waar nu kassen van de HU op staan) is oorspronkelijk bestemd voor 
sportbeoefening. Er is echter weerstand vanuit de HU om daar een extra veld aan te 
leggen.  Ook de kosten voor het aanleggen van een extra veld vormt een obstakel. 
  Het komende jaar zullen wij de focus leggen op de verkenning van mogelijkheden 
om de velden dichter bij elkaar te krijgen. Hiervoor zullen we kijken naar de concrete 
afspraken die toentertijd zijn gemaakt. 
  We zullen de mogelijkheden verkennen om dit thema op de agenda van de 
universiteit, gemeente en Olympos te krijgen en waar nodig samenwerking zoeken met 
andere studentensportverenigingen. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan USHC. 
Zij zouden graag op de plek van het combiveld een hockeyveld willen. Een andere 
mogelijke samenwerking kan worden gevonden met USRS/RUS. Hiervoor kan er gekeken 
worden naar kunstgrasvelden waar ook op gerugbyd kan worden. 
 


