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In dit jaarplan wordt het beleid van USVV Odysseus ’91 voor het komende seizoen van 
2016-2017 weergegeven. USVV Odysseus ’91 (hierna te vernoemen als Odysseus) is een 
studentensportvereniging waar gezelligheid en prestatiegericht voetbal centraal staan. 
Deze twee aspecten vormen dan ook de basis van het komende jaarplan.  
Dit jaar zullen er minder grote financiële onzekerheden zijn dan vorig jaar, zoals de 
realisatie van de blokhut en de invoer van de OlymPas, waardoor wij ons kunnen focussen 
op het professionaliseren en optimaliseren van de vereniging. Doordat voorgaande 
besturen zich hier al veel voor hebben ingespannen zal dit dan ook, met de juiste 
inspanning van onze kant, goed haalbaar zijn. Hiervoor zijn wij de vorige besturen dan ook 
heel erg dankbaar. 
Wij willen komend jaar vooral focussen op professionaliteit waarbij meer betrokkenheid 
van de leden gewenst is. De volgende speerpunten zijn opgesteld die de aandachtspunten 
van het komende jaar samenvatten: 
 

•   Professionele uitstraling richting bezoekers 
•   Betrokkenheid en verantwoordelijkheid van leden stimuleren 
•   Realisatie van een sponsorsysteem 
•   Optimalisering van vernieuwde teamtaken 
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1. FINANCIEEL BELEID  
 
Nadat er voor Odysseus in het afgelopen seizoen 2015/2016 veel veranderd is door de 
invoering van de OlymPas, hopen we in het aankomende seizoen 2016/2017 financieel 
gezien weer in rustiger vaarwater te komen. Aangezien het systeem van contributie en 
OlymPas niet veel gaat veranderen voorzien wij op dit gebied geen grote struikelblokken 
voor aankomend seizoen. Wel houden wij een slag om de arm doordat de isolatiekosten 
van de te plaatsen blokhut eventueel buiten de raming van de universiteit vallen. 
Aangezien het verzoek voor extra isolatie vanuit Odysseus komt, worden de eventuele 
extra kosten door ons betaald. De kosten hiervoor zullen wij uit de buffer opnemen. 
 
1.1 CONTRIBUTIE  
Door de invoering van de OlymPas aan het begin van het seizoen 2015/2016 bestaat de 
contributie uit twee delen. Het eerste deel is de contributie die betaald zal worden aan 
Odysseus zelf. De kosten hiervoor zijn als volgt: 
 
Wedstrijdlid: €70,- 
Dames 8: €40,- 
Trainingslid €30,- 
 
Het tweede gedeelte van de contributie bestaat uit de aanschaf van de zogeheten 
OlymPas. De kosten hiervoor bedragen €125,- voor één jaar en moet minimaal tot 31 juli 
2017 geldig zijn om geen subsidie mis te lopen. Studerende leden kunnen met deze 
OlymPas ook van de andere faciliteiten van Olympos gebruik maken. Niet-studerende leden 
zijn met deze pas alleen gemachtigd om met trainingen en wedstrijden van Odysseus mee 
te doen. Wel kunnen niet-studerende leden een duurdere OlymPas aanschaffen om alsnog 
gebruik te kunnen maken van de andere faciliteiten die worden aangeboden door Olympos.  
Vorig jaar is besloten de contributie in één termijn te innen door de halvering van de 
contributie. Wij zullen ook dit jaar de contributie in één termijn innen, wat eind november 
zal gebeuren. De totale kosten voor een lid zijn komend seizoen dus: 
 
Type lid OlymPas Contributie Totaal 
Wedstrijd €125,- €70,- €195,- 
Dames 8 €125,- €40,- €165,- 
Training €125,- €30,- €155,- 
 
Buiten deze algemene kosten geldt het voor een nieuw lid dat er nog kosten voor een 
spelerspas en overschrijving bij komen. Deze kosten zijn respectievelijk €2,40 en €8,30. 
Dit zijn kosten die de KNVB bij Odysseus in rekening brengt en worden om deze reden door 
ons naar het desbetreffende lid doorberekend. 
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1.2 SUBSIDIE EN SPORT TECHNISCH KADER (STK) 
Odysseus ontvangt van het Sport Technisch Kader (STK) een basissubsidie van €750,-, 
omdat Odysseus een SSV is met meer dan 250 leden. Daarnaast ontvangen wij een subsidie 
die bestaat uit drie onderdelen; een trainingssubsidie van €20,- per lid, een 
competitiesubsidie van €6,- per lid en een materiaalsubsidie van €2,- per lid. Dit komt dus 
neer op ongeveer €28,- per lid.  
Volgens de regelgeving van de KNVB moet Odysseus 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 rond de €3.000 liggen. 
Daarnaast hebben wij ook nog een aanvraag ingediend voor een potje van €15.000,- 
afkomstig van USS Mesa Cosa. Deze zogeheten flexibele subsidie kan gebruikt worden voor 
projecten die normaal gesproken niet gefinancierd kunnen worden vanuit de eigen 
begroting. Wij hebben een aanvraag gedaan van €600,- voor de aankoop van picknicktafels 
die tussen de te plaatsen blokhut en de tribune kunnen worden gezet. Aangezien dit een 
garantiesubsidie is betekent dit dat het geld uitgegeven dient te worden aan het 
opgegeven doel. 
Ten slotte bestaat er een ‘opleidingssubsidie’. Deze subsidie kan worden aangevraagd 
wanneer een lid minimaal één jaar na het behalen van het diploma een actieve taak 
binnen het sporttechnisch kader van de SSV vervult en zal bestaand uit 50% van het 
opleidingstarief. Wanneer een lid twee jaar deze actieve taak vervult zal de subsidie uit 
70% van het opleidingstarief bestaan. Dit jaar zullen we erop inzetten om deze subsidie 
aan te vragen voor trainerscursussen aan trainers die hier behoefte aan hebben. 
 
1.3 BUFFER 
Odysseus heeft een ruime buffer van rond de €33.000,-. We zijn ons ervan bewust dat de 
buffer belangrijk is om (onverwachte) tegenvallers op te vangen. De Kascommissie 
adviseert tenminste een buffer van ongeveer €20.000,- te behouden, waarmee een half 
jaar aan uitgaven kunnen worden gefinancierd wanneer er geen inkomsten zijn. Dit bedrag 
bestaat uit trainerskosten, KNVB-kosten en overige abonnementskosten. Wij sluiten ons 
hierbij aan en zullen deze buffer behouden.  
Wel willen we een optie nemen om een bedrag uit de buffer op te nemen wanneer blijkt 
dat de isolatiekosten voor de blokhut hoger uitvallen dan begroot door de universiteit. 
Omdat het in onze ogen niet eerlijk is om dit alleen op de leden van dit jaar te verhalen, 
aangezien we vele jaren van de blokhut gebruik hopen te maken, lijkt het ons logisch om 
dit bedrag uit de buffer op te nemen. 
Verdere uitgaven uit de buffer zullen altijd eerst uitvoerig met de Kascommissie besproken 
worden. 
 
1.4 GEEN TERUGGAVE CONTRIBUTIE 
We hebben besloten mee te gaan met bestuur Van der Meijden waarbij de regeling van 
contributieteruggave bij een blessure of een verblijf in het buitenland is afgeschaft. 
Voorheen kon een lid via deze regeling de helft van de contributie terugkrijgen. Het totale 
bedrag dat een lid moet betalen om te kunnen voetballen bij Odysseus bestaat aankomend 
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jaar uit de contributie en de OlymPas (zie 1.1 Contributie, p.4). De OlymPas kan 
gepauzeerd worden bij een blessure of tijdens een periode in het buitenland. Hierdoor kan 
een lid geld besparen via de OlymPas. 
 
1.5 SPONSORING 
Bestuur van der Meijden heeft afgelopen seizoen contact gehad met andere SSV’s (USV 
Protos, TC de Uithof, U.S.H.C. en STUdance) om de krachten te bundelen en gezamenlijk 
op zoek te gaan naar sponsors. Er zijn toen echter geen concrete plannen uitgewerkt over 
hoe deze samenwerking er in de praktijk uit zou komen te zien. Wij staan zeker open voor 
een samenwerking met andere SSV’s, maar we zullen geen leidende rol innemen. Wij 
willen ons volledig focussen op het zoeken van sponsors voor Odysseus. 
We willen de focus leggen op aangaan van samenwerkingen met kleine (opstartende 
bedrijven) die willen groeien en ook actief willen meedenken over hoe een mogelijke 
samenwerking zou kunnen worden ingevuld. We zullen hierbij ook kijken naar bedrijven 
specifiek voor studenten zoals autorijscholen, eten-bestelsites etc.  
Bij het benaderen van sponsoren willen we gebruik gaan maken van warme contacten. 
Hiervoor zullen we ook een beroep doen op de leden. Wij zullen leden benaderen met de 
vraag of ze mensen kennen bij bedrijven die mogelijk geïnteresseerd zijn in een 
samenwerking met Odysseus. Dit zullen we doen zowel via de sociale media als tijdens de 
Zaterdagdienst. 
Daarnaast zullen we dit jaar de sponsorzaken meer gaan digitaliseren. Dit houdt onder 
andere in dat we de contracten digitaal beschikbaar willen maken zodat alle leden van het 
bestuur toegang hebben tot de contracten. Ook gaan we actief gebruik maken van Sponsit. 
Dit is een (gratis) internetdienst die verenigingen de mogelijkheid biedt om online bij te 
houden wie sponsoren zijn, wanneer contracten aflopen, wat de afspraken zijn enzovoorts. 
Dit zal ook bijdrage aan een soepele overdracht. Verder zal er een bestand bijgehouden 
worden met daarin informatie over bedrijven die benaderd zijn, welke acties hebben 
plaatsgevonden, wat redenen zijn voor een eventuele afwijzing van een samenwerking en 
welke bedrijven mogelijk volgend jaar opnieuw benaderd kunnen worden.   
Wat betreft huidige sponsoren streven we ernaar om minimaal 4 face-to-face 
contactmomenten per seizoen te hebben met de sponsoren, namelijk een 
kennismakingsgesprek, een halfjaarlijkse evaluatie, de relatie dag, een afsluitend gesprek 
waar ook de kandidaatscommissaris extern aanwezig zal zijn. Dit zal bijdragen aan een 
warme overdracht. 
Met betrekking tot de sponsorcommissie zal gestreefd worden naar meer continuïteit. 
Idealiter gaat de sponsorcommissie bestaan uit een of meerdere leden die langer dan één 
jaar lid willen zijn van de sponsorcommissie. 
Ten slotte gaan we actiever promoten welke voordelen leden hebben bij onze sponsoren. 
Zo lijkt nog niet iedereen op de hoogte van alle aanbiedingen bij bijvoorbeeld Café Rex. 
Zowel voor de sponsor als voor Odysseus is het belangrijk dat leden op de hoogte zijn van 
de afgesproken kortingen. Huidige en mogelijk nieuwe aanbiedingen zullen daarom af en 
toe aan bod komen in de nieuwsbrief en gepromoot worden via Facebook. 
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1.6 REISKOSTENVERGOEDING DAMES 1  
De reiskosten van Dames 1 zullen, net als voorgaande jaren, deels vergoed worden. 
Ondanks dat Dames 1 afgelopen seizoen gedegradeerd is en Dames 2 gepromoveerd, is er 
nog steeds een groot verschil in de te reizen kilometers. Daarom zullen wij de 
reiskostenvergoeding voor Dames 1 in stand houden. Het vergoedde bedrag wordt net als 
voorgaande jaren berekend, namelijk het aantal meer gereden kilometers dan het op één 
na verst reizende selectieteam, uitgaande van 4 auto’s per wedstrijd en een 
kilometervergoeding van €0,19 /km. Dit jaar is het op één na verst reizende selectieteam 
Dames 2. 
De reiskostenvergoeding voor Dames 1 zal met deze berekening dit jaar uitkomen op een 
bedrag van €675,-. Dit bedrag is een stuk lager dan dat het vorig jaar was. De reden 
hiervoor is dat Dames 1 de helft van het aantal kilometers moet reizen ten opzichte van 
het afgelopen jaar. Dames 1 is het enige team dat een reiskostenvergoeding krijgt. 
 
1.7 RECHTTREKKEN BOEKJAAR 
In het boekjaar van Odysseus zijn er een aantal posten die in onze ogen nog in het 
voorlopende boekjaar thuishoren. Gedacht kan worden aan bepaalde abonnementen, maar 
ook de aanschaf van nieuwe ballen, broekjes en sokken. Ballen/broekjes/sokken worden 
nu vaak pas besteld door het kandidaatsbestuur wat kan zorgen tot een te late levering en 
dat het kandidaatsbestuur met een lege voorraad begint. In onze ogen is dit niet wenselijk, 
aangezien er juist vroeg in het seizoen veel nieuwe broekjes/sokken worden aangeschaft.  
Wij zullen het komende jaar goed gaan onderzoeken welke posten hier nog meer onder 
vallen en gaan met de Kascommissie bespreken wat de mogelijkheden zijn om dit recht te 
trekken. Wanneer er in ons jaar al veranderingen optreden kan het zijn dat er geld uit de 
buffer gebruikt wordt, omdat er dan dit seizoen dubbele kosten zijn. 
 
1.8 PAARSE HELDEN-KORTING 
Wij zien in hoe belangrijk het is dat er vrijwillige trainers en bestuursleden zijn en blijven 
de €5,- korting op feesten en activiteiten behouden. Hier hebben twee trainers per team 
per activiteit recht op. Op deze manier worden de Paarse Helden extra bedankt vanuit de 
vereniging en niet alleen vanuit het team. De Feest- en Activiteitencommissie zullen 
€100,- krijgen om de misgelopen inkomsten door de Paarse Helden-korting te 
compenseren. Wanneer niet het totale bedrag wordt gebruikt, zal dit aan het einde van 
het jaar worden teruggegeven. 
 
1.9 BORG 
De borg die elk team moet betalen voor de materialen blijft op één verandering na 
hetzelfde aangezien de teams het bedrag niet hebben overschreden. Alleen de borg van 
Heren 3 zal met €100,- worden verhoogd doordat zij in het seizoen 2016/2017 uit zullen 
komen in de A-categorie van de KNVB. Dit houdt in dat gele kaarten beboet en 
doorgevoerd worden. 
Wij blijven rekening houden met de mogelijkheid dat er leden zijn die onder de aanschaf 
van de OlymPas uit proberen te komen. Daarom zullen wij, net als het bestuur Van der 
Meijden, leden die weigeren de OlymPas aan te schaffen beboeten door dit van de 
teamborg af te trekken. Dit bedrag bestaat uit de misgelopen subsidie en de boete die 
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wordt opgelegd door Olympos. Wij willen rekening houden met een weigering van 1 
persoon per team. Daarom houden wij de eerdere verhoging van de borg met €50,- per 
team in stand. 
  
1.10 LUSTRUM 
Het bestuur Van Schip heeft de traditie gestart dat elk bestuur €300,- opzij zet voor het 
aankomende lustrum. Vorig jaar was het vijfde lustrum en heeft bestuur Van der Meijden 
besloten een aanpassing te maken op dit beleid door tijdens het lustrum jaar per lid €5,- 
extra contributie te innen. Wij gaan mee met dit beleid en zullen dus dit jaar €300,- opzij 
zetten voor het aankomende lustrum en dit ook aan volgende besturen adviseren om zo 
een groots lustrum te kunnen organiseren.  
Leden zullen hier misschien bezwaar tegen hebben, omdat het lustrum pas weer over vijf 
jaar is en zij dan misschien geen lid meer zijn. Wij zijn echter van mening dat dit ook de 
huidige leden ten goede komt, omdat oud-leden ook uitgenodigd zijn bij dit lustrum en dit 
stimulerend kan zijn om hier aanwezig te zijn. 
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2. ORGANISATORISCH BELEID 
 
Wij zijn er erg trots op dat Odysseus een sterk draaiende vereniging is die voor het 
grootste gedeelte uit studenten bestaat. Een gevolg hiervan is dat niet alle activiteiten 
binnen Odysseus professioneel worden uitgevoerd. Om deze reden is er vorig jaar veel tijd 
besteed aan het optimaliseren van het scheidsrechterssysteem. Dit jaar zullen wij ons 
vooral bezig houden met het verder perfectioneren van dit systeem en het implementeren 
van een zaterdagdienst om zo de vereniging te professionaliseren en de leden meer te 
betrekken. 
  
2.1 TEAMTAKEN 
2.1.1 SCHEIDSRECHTERSSYSTEEM 
Vorig jaar heeft bestuur Van der Meijden een grote verandering doorgevoerd betreffende 
het scheidsrechterssysteem waardoor zowel de dames als heren B-/C-selectie 
verantwoordelijk werd voor het fluiten van wedstrijden. Elk team leverde hierbij vier 
teamscheidsrechters die ongeveer vier wedstrijden hebben floten. Na het evalueren van 
het afgelopen jaar zijn we van mening dat deze regeling voor de heren B-/C-selectie goed 
heeft gewerkt, echter blijkt dat bij de dames B-/C-selectie nog het een en ander 
verbeterd kan worden. Veel van de dames hebben maar één of twee keer gefloten en 
voelden zich hier niet comfortabel bij. Dit was vooral het geval bij Dames 6 en 7, omdat zij 
alleen elkaars wedstrijden mogen fluiten. Het plan is om een poule van 12 tot 15 dames op 
te stellen waarbij elke dame ongeveer vier keer zal moeten fluiten. Deze poule wordt 
opgesteld uit dames die hier vrijwillig voor openstaan en wordt opgevuld door dames uit 
teams waar de minste vrijwilligers naar voren zijn gekomen. Een team dat veel 
scheidsrechters levert zal minder vaak opgeroepen worden voor een zaterdagdienst (zie 
2.1.3 Zaterdagdienst) om het zo eerlijk mogelijk te houden wat betreft de verdeling van 
teamtaken. Aan het begin van het seizoen zal er voor alle teamscheidsrechters een 
voorlichtingsavond georganiseerd worden. 
 
2.1.2 SCHEIDSRECHTERSCOMMISSIE 
Dit jaar willen we een scheidsrechterscommissie opstarten met het idee om de 
teamscheidsrechter te begeleiden en de kwaliteit te verbeteren. Deze commissie zal 
bestaan uit ervaren scheidsrechters die feedback zullen geven op de teamscheidsrechters 
die hier behoefte aan hebben. 
 
2.1.3 ZATERDAGDIENST 
Wij gaan dit jaar de zaterdagdienst als teamtaak introduceren voor de dames en heren B-
/C-selectie wat een aanvulling is op het theeleuten. De dienst bestaat uit twee shifts 
waarbij per shift vier mensen uit één team meehelpen om de zaterdag draaiende te 
houden. Er zijn twee verschillende combinaties van shifts die elkaar om de week gaan 
afwisselen: 
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Week 1 
Shift 1: thee brengen voor de wedstrijden van 10:00 uur en 12:30 uur (door een team dat 
om 15:00 uur thuis speelt) 
Shift 2: thee brengen voor de wedstrijd van 15:00 uur en helpen opruimen (door een team 
dat om 10:00 uur of 12:30 uur thuis speelt) 
 
Week 2 
Shift 1: thee brengen voor de wedstrijd van 10:00 uur en materiaalhok ordenen (door een 
team dat om 12:30 uur of 15:00 uur thuis speelt) 
Shift 2: thee brengen voor de wedstrijden van 12:30 uur en 15:00 uur en helpen opruimen 
(door een team dat om 10:00 uur thuis speelt) 
 
Naast deze vaste taken kan het zijn dat een bestuurslid, die op dat moment de keetdienst 
draait, vraagt om extra hulp. Voor alle taken zal er een duidelijke lijst komen te hangen in 
de keet/blokhut en wanneer het materiaalhok wordt geordend zal er een checklist worden 
meegegeven om het zo overzichtelijk mogelijk te maken. Het invoeren van de 
zaterdagdienst heeft een aantal voordelen. Ten eerste zorgt het voor meer betrokkenheid 
en verantwoordelijkheid van de leden. Ten tweede hebben de bestuursleden meer tijd 
voor de bestuurstaken waardoor er een professionelere ontvangst is van scheidsrechters en 
clubs die bij Odysseus te gast zijn. Als laatste zijn de materiaalkasten door het jaar heen 
veel beter bijgewerkt. Dit komt alle leden zelf ook ten goede. Door dit systeem zullen er 
maar acht tot twaalf spelers per team per jaar de teamtaak moeten doen. Deze oneerlijke 
verdeling kan worden opgevangen door teamscheidsrechters of wasbeurten, dit is echter 
de verantwoordelijkheid van het team zelf.  
 
2.1.4 SELECTIETEAMTAKEN 
De A-selectie mag, indien gewenst, ervoor kiezen om toch te fluiten. Ze mogen per team 
maximaal vier teamscheidsrechters leveren die gemiddeld vier wedstrijden per seizoen 
fluiten. Dames 1 zal in het najaar een damescursus verzorgen, Dames 2 doet dit in het 
voorjaar. Ook zal Dames 1 clinics verzorgen wanneer deze worden aangevraagd door teams 
vanuit de B-/C-selectie. Voor de herenselectie geldt dat zij de teams zonder trainers van 
een training voorzien. Daarnaast is er een idee om een toernooi of clinic te geven voor 
achterstand/basisschool kinderen, wat gekoppeld kan worden aan stichting Move. Deze 
stichting is een stichting in Utrecht die kinderen koppelt aan studenten. Dit zou een 
vervanging van een teamtaak voor de herenselectie kunnen zijn waarbij Odysseus 
maatschappelijk bezig is en de naamsbekendheid wordt vergroot. Hiervoor zal er een 
contactpersoon aangesteld moeten worden uit de herenselectie die het project zal 
coördineren.  
 
2.2 OMGANG 80/20-REGELING 
Odysseus is een studentenvoetbalvereniging en daarom hanteren wij de regel dat minstens 
80% van onze leden student moet zijn (met een marge van 5%). Het is bekend dat de 
80/20-regeling een punt van discussie is binnen de vereniging. Rondom deze regeling zijn 
er twee onderwerpen die de aandacht verdienen, namelijk ten eerste de deadline van 
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uitschrijven en ten tweede eventuele uitzonderingen voor selectiespelers, bestuurs- en/of 
commissieleden op de 80/20-regeling. 
Omtrent de deadline van uitschrijven gaan wij drie duidelijke deadlines stellen om de 
leden te stimuleren zich op tijd uit te schrijven en de TC de kans te geven de teamindeling 
voor de start van de voorbereiding volledig rond te kunnen hebben. De eerste deadline valt 
op 1 mei. Wanneer een lid zich na deze deadline alsnog uitschrijft staat hier een boete van 
€70,- tegenover. De boete wordt met €20,- verhoogd als men zich na 1 juli, de tweede 
deadline, uitschrijft. De derde deadline valt op 25 juli, waarna de boete weer met €20,- 
zal worden verhoogd. Deze boetes zijn niet van toepassing voor de leden die aan de 
verkeerde kant van de 80/20 lijst staan, mits zij met het bestuur hebben afgestemd te 
mogen wachten. De leden die na deze deadline nog aan de verkeerde kant van de 80/20 
lijst staan, zullen zich gedwongen moeten uitschrijven. Op deze manier hopen we leden te 
stimuleren eerder duidelijkheid te geven over hun eigen situatie, zodat zij niet wachten 
tot het laatste moment. Wanneer iemand wacht op plaatsing bij een studie o.i.d. kan een 
uitzondering worden gemaakt met goedkeuring van de secretaris. 
Over de eventuele uitzonderingen willen we als bestuur een weloverwogen beslissing 
maken. Hiervoor is de tijd nu nog niet rijp, want we willen alle voor- en nadelen 
nauwkeurig tegenover elkaar afwegen. Tijdens de volgende ALV in januari 2017 zullen we 
ons standpunt hierover naar buiten brengen. Tot die tijd krijgen alle leden de mogelijkheid 
hun input middels een mail met het bestuur te delen en deze nemen wij mee in onze 
overwegingen om al dan niet met uitzonderingen op de 80/20-regeling te maken. Eind 
september zullen wij op de site een lijst plaatsen met de voor de hand liggende voor-en 
nadelen over deze discussie. In een mail naar alle leden begin oktober zullen wij hen 
uitnodigen aan de discussie deel te nemen, hoe meer input, hoe beter. Wij vinden het 
belangrijk om hier open over te zijn. Doordat ons besluit in februari 2017 vaststaat, willen 
we voorkomen dat het een persoonlijke discussie wordt en het voor iedereen duidelijk is 
wat hij kan verwachten. 
 
2.3 VERANDERING NAMEN BESTUURSFUNCTIE 
Komend jaar zullen de functienamen van de ‘Wedstrijdsecretaris Heren’ en 
‘Wedstrijdsecretaris Dames’ veranderen in respectievelijk ‘Commissaris Voetbalzaken’ en 
‘Wedstrijdsecretaris’. Deze verandering wordt doorgevoerd, omdat er voorheen veel 
onduidelijkheid was voor leden en externe partners over welk bestuurslid wanneer 
geraadpleegd moest worden. De ‘Commissaris Voetbalzaken’ houdt zich vooral bezig met 
interne zaken waaronder het contact met de aanvoerders en verdeling van de teamtaken. 
De ‘Wedstrijdsecretaris’ houdt zich vooral bezig met externe zaken zoals contact met de 
KNVB en Olympos. 
 
2.4 MATERIAAL 
Vorig jaar heeft bestuur Van der Meijden besloten om de materiaalkasten in te delen in 
schappen die zijn afgesloten met een cijferslot, zodat teams geen toegang hebben tot het 
materiaal van andere teams. Echter werd al snel ervaren dat dit niet de juiste oplossing is 
doordat de codes steeds veranderden en de sloten kapotgingen. Omdat het op orde houden 
van het materiaal toch een heikel punt blijft willen we dit op een andere manier proberen 



	  

	  

	   	  

12	  

USVV  Odysseus  ’91  -  www.odysseus91.nl  
Correspondentieadres       Accommodatie:            Telefoonnummer:    E-mailadres:         Girorekening: 
USVV Odysseus ’91       Sportcentrum Olympos           Voorzitter – 06 19 44 83 96    voorzitter@odysseus91.nl      NL41 INGB 0006 2936 12 
Postbus 14036       Uppsalalaan 3             Secretaris – 06 45 46 57 98    secretaris@odysseus91.nl     t.n.v. USVV Odysseus ’91 
3508 SB Utrecht       3584 CT Utrecht 

 

op te lossen, namelijk via de zaterdagdienst (zie 2.1.3 Zaterdagdienst, p.9). Hiermee 
wordt om de week al het materiaal gecheckt op aantal en verdeling. 
Vanaf dit seizoen zal de A-selectie zelf hun broekjes en sokken moeten aanschaffen. 
Voorheen werd dit materiaal door Odysseus betaald waarbij er elk jaar aan het begin van 
het seizoen het kapotte materiaal werd vervangen. Hier is destijds voor gekozen om meer 
professionaliteit uit te stralen, omdat zo de gehele selectie in hetzelfde tenue liep. Er is 
echter gebleken dat er niet zorgvuldig genoeg met een groot deel van de spullen wordt 
omgegaan, waardoor het te vaak aan vervanging toe is. Dit zorgt juist voor een 
onprofessionele uitstraling en vormt een grote kostenpost op de jaarlijkse begroting. Wij 
hebben er daarom voor gekozen het dit jaar op een andere manier aan te pakken. Hierdoor 
is elke speler verantwoordelijk voor zijn eigen kleding en hopen we zo dat de spelers er 
zorgvuldiger en zuiniger mee om zullen gaan. 
 
2.5 MERCHANDISE 
We gaan dit jaar inzetten op het actief verkopen van merchandise om zo ook de 
naamsbekendheid van Odysseus in Utrecht te vergroten. Dit willen we realiseren door de 
merchandise op zaterdag geregeld actief te promoten. Daarnaast willen we een nieuw 
nader te bepalen artikel introduceren. De lustrum artikelen zullen aan de merchandise 
worden toegevoegd. Artikelen die niet goed verkocht worden zullen niet opnieuw worden 
besteld. 
 
2.6 COMMUNICATIE 
Om onze leden en externe partners op de hoogte te houden van alle zaken die rondom 
Odysseus spelen zal er veel gebruik worden gemaakt van communicatiemiddelen. Deze 
middelen worden gebruikt voor het verspreiden van informele zaken zoals evenementen en 
foto’s en formele zaken zoals het bereiken van de alumni.  
 
2.6.1 FACEBOOK 
Wij zullen net als bestuur Van der Meijden de foto’s van evenementen niet op de algemene 
USVV Odysseus ’91 Facebookpagina plaatsen, maar dit via Argos doen om de privacy van 
onze leden te waarborgen. De USVV Odysseus ‘91 pagina zal gebruikt worden om geplande 
activiteiten te promoten, losse berichten te plaatsen en berichten van sponsoren te delen. 
Er wordt in de gaten gehouden dat er niet te veel berichten worden geplaatst in korte tijd 
om spam te voorkomen. Er zal meer energie worden gestoken in het verkrijgen van likes 
van zowel leden als niet-leden om zo het bereik van Odysseus te vergroten en een betere 
naamsbekendheid te creëren. Daarnaast kan het hebben van veel likes voordelig zijn voor 
sponsoren die berichten op de Facebookpagina zouden willen plaatsen. Dit wordt gedaan 
door mensen hiervoor via Facebook uit te nodigen. 
 
2.6.2 WEBSITE 
Dit jaar zullen we net als voorgaande jaren actief gebruik maken van de website en letten 
we goed op verouderde stukken op de site om zo de juiste informatie te verspreiden naar 
leden en externe partners. Daarnaast willen we de bestuursblog introduceren waarbij elk 
bestuurslid een keer dit seizoen zijn/haar ervaring beschrijft over hoe het is om bestuur te 
zijn van Odysseus. Op deze manier proberen we de leden meer inzicht te geven in de 
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verschillende bestuursfuncties en hen hopelijk enthousiast te maken om zelf bestuur te 
gaan doen. 
 
2.6.3 ODY-APP 
De Ody-app is opgestart in het jaar van bestuur Van Schip, echter wordt het niet veel 
gebruikt door de leden. Wij zullen dit jaar deze app niet verder actief promoten onder 
onze leden.  
 
2.7 ALUMNIBESTAND  
Vorig jaar is bestuur Van der Meijden begonnen met het opzetten van een alumnibestand 
waar informatie over alle oud-leden wordt opgeslagen. Wij zijn van plan dit bestand bij te 
houden om zo de hulp van deze oud-leden in te kunnen schakelen wanneer dit nodig blijkt 
te zijn. Daarnaast willen we aan alle leden die zich uitschrijven vragen of ze hun steentje 
willen bijdragen aan Odysseus door maandelijks een bedrag van 91 cent over te maken.  
 
2.8 VRIENDEN VAN ODYSSEUS (VVO) 
Wij zullen dit jaar de mogelijkheid om een VvO te worden meer promoten. Dit wordt 
voornamelijk gedaan via de nieuwsbrief, de alumni en op de familiedagen. Wij zijn van 
mening dat hier veel meer uit te halen is, omdat het een mogelijkheid geeft om 
verbintenis met Odysseus te hebben. Wij streven ernaar om het volledige geld dat door de 
VvO’s wordt geschonken te gebruiken om een cadeau te kopen voor Odysseus. Ook willen 
wij het bord van de VvO’s beter onderhouden en voor nieuwe VvO’s tijdig een eigen 
naamkaartje plaatsen. 
 
2.9 PNYX 
Dit jaar willen we vaker gebruik gaan maken van de kamer in de Pnyx. We streven ernaar 
om wekelijks op de kamer aanwezig te zijn. Wanneer we merken dat we veel gebruik 
maken van de kamer kunnen we kijken of we een grotere of eigen kamer kunnen krijgen.  
 
2.10 ALGEMENE BESTUREN-INFO-AVOND 
Op deze avond kunnen geïnteresseerden in een bestuursjaar bij Odysseus ons vragen 
stellen en zullen wij hen vertellen wat het inhoudt om een bestuursjaar te doen. Wederom 
is deze avond nuttig gebleken en wij zullen het daarom komend seizoen weer organiseren. 
De besturen-info-avond zal rond februari plaatsvinden en zal vroegtijdig worden 
gepromoot. 
 
2.11 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 er drie momenten in het jaar zijn wanneer het draaiboek bijgewerkt 
moet zijn. Het eerste moment hiervoor is in november. Daarnaast wordt elk draaiboek 
gecheckt door een ander bestuurslid in de vorm van duo’s. 
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2.12 ZONDAGTAK 
We zullen net als voorgaande jaren niet actief inzetten op een nieuwe zondagtak. Wanneer 
er personen een zondagteam willen starten zullen zij zelf de organisatie op zich moeten 
nemen. Wij willen hen hierbij helpen, mits zij een goed idee hebben, maar zullen hiertoe 
niet het initiatief nemen.  
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3. SPORTIEF BELEID 
 
Odysseus is een studentensportvereniging waar gezelligheid en prestatie centraal staan. 
Voor de A-selectie geldt dat zij zich vooral focussen op prestatiegericht voetbal, bij de B-
selectie is het semi-prestatiegericht en bij de C-selectie neemt de gezelligheid een grotere 
rol in. Wij zijn van mening dat de verschillende selecties ervoor zorgen dat Odysseus een 
plek biedt voor iedereen en hebben op basis hiervan ons sportief beleid opgesteld.  
 
3.1 DOELSTELLINGEN 
De doelstellingen van dit jaar worden opgesteld in samenspraak met het bestuur, de 
Technische Commissie (TC) en de aanvoerders en trainers van de teams zelf. De sportieve 
doelstellingen zien er als volgt uit:  
 
A-selectie  Heren 1: Spelers beter maken en iedereen fit houden en maken* 
  Heren 2: Degradatie ontlopen en een team worden 
B-selectie Heren 3: Linkerrijtje 
  Heren 4: Linkerrijtje 
  Heren 5: Top 4 
  Heren 6: Kampioenschap 
C-selectie Heren 7: Top 5 
  Heren 8: Top 3 
  Heren 9: Top 5 
  Heren 10: Top 5 
  Heren 11: Top 5 
 
A-selectie Dames 1: Zelfvertrouwen en plezier terugkrijgen*  

Dames 2: Handhaven zonder nacompetitie 
B-selectie Dames 3: Top 3 
  Dames 4: Linkerrijtje 
  Dames 5: 5e plek 
C-selectie: Dames 6: 3 teams onder zich houden 
  Dames 7: Linkerrijtje 
  Dames 8: Ongeslagen blijven 
 
* Ranglijstdoelstelling wordt in de winterstop kenbaar gemaakt 
 
Deze doelstellingen zullen herhaaldelijk worden besproken in de nieuwsbrief en gebruikt 
worden wanneer de Zaterdagcommissie een match-of-the-day in het zonnetje zet. Ook 
zorgen de doelstellingen voor meer betrokkenheid van leden naar andere teams, omdat 
het interessanter is om naar een wedstrijd te kijken als een team bijvoorbeeld voor het 
kampioenschap gaat. 
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3.2 CLUBSCHEIDSRECHTERS 
Een clubscheidsrechter moet minstens vijf wedstrijden per seizoen fluiten en in het bezit 
zijn van een scheidsrechtersdiploma (minstens BOS-opleiding). Wanneer een scheidsrechter 
5 wedstrijden heeft gefloten, ontvangt diegene een vergoeding van €10,- per gefloten 
wedstrijd. Een clubscheidrechter uit een herenteam kan kiezen uit twee opties: of de 
clubscheidsrechter fluit de eerste vier wedstrijden onbetaald (als invulling van de 
teamtaak) en elke wedstrijd daarna betaald of het team waar de clubscheidsrechter 
vandaan komt levert nog vier teamscheidsrechters. Voor beide opties geldt dat de 
clubscheidsrechters beschikbaar blijven voor risicowedstrijden, doordeweekse wedstrijden 
en A-selectiewedstrijden. Voor een clubscheidsrechter uit een damesteam geldt hetzelfde 
behalve dat er bij de tweede optie niet vier teamscheidsrechters geleverd hoeven worden, 
maar een kleiner aantal om de poule van 12 tot 15 dames te vullen. Net als voorgaande 
jaren zullen we proberen de KNVB te vragen om te helpen met de bekostiging van de 
clubscheidsrechters wanneer er veel mensen interesse zouden hebben in de opleiding. 
 
3.3 TRAINERSCURSUSSEN 
Dit jaar willen we de trainers die hier behoefte aan hebben trainerscursussen aanbieden 
om zo het niveau van de trainingen te verhogen. Echter worden deze trainers dan wel 
verplicht om nog minimaal één jaar na het behalen van hun diploma training te blijven 
geven bij Odysseus ter compensatie. Een deel zal hopelijk gesubsidieerd worden vanuit de 
‘opleidingssubsidie’ (zie 1.2 Subsidie en Sport Technisch Kader (STK), p.5) en het andere 
deel zal betaald worden door Odysseus. We streven ernaar om dit aan vier trainers aan te 
kunnen bieden. 
 
3.4 DAMESCURSUS  
Wij hebben besloten om twee damescursussen van elk acht weken aan te bieden in plaats 
van één keer zoals in het jaar van bestuur Van der Meijden. Hiervoor is gekozen omdat dit 
meer dames op de wachtlijst een kans geeft om te voetballen bij Odysseus en het zorgt 
voor meer inkomsten voor de vereniging. Daarnaast geeft het Dames 8 twee extra 
mogelijkheden voor een oefenwedstrijd. Deze cursus zal €40,- kosten inclusief de OlymPas 
voor acht weken. Dames 1 zal de cursus in het najaar geven en Dames 2 in het voorjaar. 
Tijdens de UIT-week is er al veel gepromoot voor deze damescursus, maar verder zal er 
nog veel gepromoot moeten worden door middel van promotiemails naar studie- en 
studentenverenigingen in Utrecht en door promotie via de PR-commissie. 
 
3.5 CLINICS 
De clinics werden vorig jaar als teamtaak door Dames 1 aan de dames B-/C-selectie 
gegeven. Dit jaar zullen in principe geen clinics georganiseerd worden behalve wanneer er 
door een team om gevraagd wordt. Hiervoor is gekozen omdat is gebleken dat er niet veel 
behoefte aan is en elk team zijn eigen trainers heeft. Voorheen werd het alleen aan 
damesteams aangeboden mede omdat herenteams training kregen van de herenselectie. 
Omdat dit laatste niet meer het geval is dit jaar zal er geen onderscheid gemaakt worden 
en kunnen herenteams dit ook aanvragen. Deze clinics worden alsnog door Dames 1 
gegeven (zie 2.1.4 Selectieteamtaken, p.10) en gepromoot worden via de aanvoerders. 
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3.6 UTRECHTS CONVENANT 
Vorig jaar is de commissaris beleid van bestuur Van der Meijden aangesloten bij de 
werkgroep van het Utrechts Convenant. Hier is voor gekozen om als de enige 
studentenvoetbalvereniging in Utrecht meer inspraak te hebben en ook bekender te 
worden bij de andere voetbalverenigingen in Utrecht. In deze werkgroep worden allerlei 
manieren verzonnen die de sportiviteit en het respect tijdens het voetballen kunnen 
vergroten. Een voorbeeld hiervan is het handen schudden met de tegenpartij voor de 
wedstrijd. Tijdens dit seizoen zullen verschillende activiteiten hiervan langskomen. Wij 
willen er dit seizoen strakker op toezien dat er handen worden geschud voor de wedstrijd 
door de scheidsrechters, trainers en aanvoerders hier goed op te instrueren. 
 
3.7 STAD UTRECHT BOKAAL 
Naar een idee van Marten Wolff is vorig jaar onderzocht of het mogelijk is om een toernooi 
te organiseren voor de eerste teams van alle clubs uit Utrecht. Dit zou een toernooi zijn 
voor zowel de dames- als herenteams, en zou plaatsvinden in de voorbereiding op het 
nieuwe voetbalseizoen. Een meerwaarde is dat wanneer het bij Odysseus plaatsvindt het 
een goede manier is om mensen met de vereniging kennis te laten maken. Het probleem is 
dat voor dit toernooi minimaal twee goede velden beschikbaar moeten zijn wat nu op 
Olympos niet mogelijk is. Om deze rede zijn we van mening dat het dit jaar niet realistisch 
is, maar misschien over een paar jaar opgepakt kan worden als de accommodatie is 
verbeterd.  
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4. SOCIAAL BELEID  
 
Naast de sportieve kant van Odysseus bieden wij als vereniging ook veel sociale 
activiteiten. Door middel van vele borrels, feesten en andere activiteiten hopen wij zo de 
leden zoveel mogelijk te betrekken bij de vereniging. Ook dit jaar staat de jaarkalender 
weer vol met leuke activiteiten die worden georganiseerd door allerlei verschillende 
commissies. Deze commissies zullen weer gevuld worden met huidige en nieuwe leden wat 
nog meer zorgt voor betrokkenheid bij Odysseus. Met het doel om zoveel mogelijk leden te 
betrekken en actief te laten worden hebben we het volgende sociaal beleid opgesteld.  
 
4.1 COMMISSIES 
Wij vinden het belangrijk dat alle leden van Odysseus gelijke kansen hebben om lid te 
worden van een van de vele commissies die er mogelijk zijn binnen de vereniging. Wij 
streven ernaar om gebalanceerde commissies te creëren waarbij een eerlijke verdeling van 
zowel nieuwe als huidige leden en leden uit verschillende teams is. Daarnaast zal er tijdig 
aangekondigd worden wanneer bepaalde commissies gevuld gaan worden zodat iedereen 
de kans krijgt zich op te geven voor een eventuele plaatsing. 
 
4.2 ZATERDAGCOMMISSIE 
Vorig jaar is gestart met de Zaterdagcommissie. Deze commissie heeft zich ingezet om een 
aantal zaterdagen in het jaar extra paarse kleur te geven. Hoewel het een succesvolle 
start van een nieuwe commissie was, zal er dit jaar ingezet worden op meer zaterdagen. 
Onder deze extra paarse zaterdagen vallen in ieder geval de familiedagen. Andere 
voorbeelden zijn het organiseren van een match-of-the-day, paa(r)sontbijt en 
Valentijnsdag. De Zaterdagcommissie is vrij in het kiezen van de activiteiten. Deze 
commissie zal nu ook onder de commissaris intern vallen. 
 
4.3 ODY UNITES 
Net als vorig jaar liggen er twee te organiseren activiteiten vast bij Ody Unites, namelijk 
de RAG-week en de Movember maand. Ook zal één commissielid deelnemen in de 
commissie die wordt gecoördineerd door de Sportraad voor het organiseren van de Roze 
Zaterdag. Hiernaast heeft de commissie de vrijheid om zich voor andere doelen in te 
zetten. We zullen ons best doen om deze commissie zo snel mogelijk te vormen, zodat 
meteen vanaf het begin van het jaar activiteiten voorbereid kunnen worden. 
 
4.4 ROZE ZATERDAG 
De Roze Zaterdag is een paar jaar geleden voor het eerst georganiseerd door Odysseus en 
staat in het teken van antihomofobie. De roze zaterdag wordt dit jaar geleid door de 
Sportraad. Vanuit Odysseus zal er iemand van Ody Unites plaatsnemen in deze commissie, 
omdat wij het belangrijk vinden dat hier aandacht aan besteed wordt.  
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4.5 MAMA’S EN PAPA’S  
Vorig jaar is bestuur Van der Meijden begonnen met het concept van de mama’s en papa’s. 
Dit is een concept waarbij een paar huidige leden nieuwe teams bij Odysseus de eerste zes 
weken begeleiden. Hieronder valt het verzorgen van trainingen en het creëren van 
betrokkenheid met de vereniging door ze bijvoorbeeld uit te nodigen voor feesten en 
activiteiten of ze te stimuleren om een teamweekend te organiseren. Vorig jaar is dit naar 
onze mening een groot succes geweest en wij zullen dit ook zeker aanraden aan het 
bestuur na ons. Dit jaar is alleen Heren 8 een nieuw team waarbij al drie mama’s zijn 
toegewezen. Hopelijk raken ze enthousiast over het trainen en blijven ze er het hele 
seizoen mee doorgaan, maar wanneer dit niet het geval zal de herenselectie de trainingen 
op zich nemen als onderdeel van hun teamtaken. 
 
4.6 SUPER SATURDAYS 
Dit jaar zullen we vier in plaats van drie Super Saturdays organiseren. We houden hierbij 
rekening met wedstrijddagen en tentamenperiodes. We gaan ons best doen om de Super 
Saturdays op bepaalde zaterdagen te plannen zodat er zoveel mogelijk teams een keer 
thuis spelen. 

 
4.7 BESTUUR-ONTMOET-JOU BORREL 
Net als vorige besturen zullen we meteen in september de bestuur-ontmoet-jou borrels 
organiseren. Dit heeft als doel om alle leden gelijk te leren kennen en we hopen dat leden 
ons daardoor gemakkelijker weten te vinden en aan durven te spreken. Deze borrels 
vinden plaats in het sportcafé na afloop van de trainingen, waarbij een kannetje bier en de 
jaarkalender worden uitgedeeld.  
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5. OLYMPOS 
 
Vooralsnog zien wij geen mogelijkheden voor een verhuizing naar een andere locatie in 
Utrecht. Wij zullen ons daarom, net als vorige besturen, focussen op de mogelijkheden 
binnen Olympos. Wel houden we wel onze oren en ogen open en mocht er zich een 
mogelijkheid zou voordoen, gaan we daar serieus op in.  
Vorig seizoen is er ingezet op de samenwerking met TC de Uithof en USHC met betrekking 
tot de blokhut en met RUS, USRS en USHC met betrekking tot de clustering van de velden. 
Wij zullen dit jaar deze nauwe samenwerking doorzetten om zo een sterke positie te 
hebben naar externe instanties als Olympos, de gemeente en de universiteit.  
 
5.1 OLYMPAS 
Begin vorig seizoen is Olympos gestart met het invoeren van de OlymPas waarbij alle A-
categorie leden van een SSV worden verplicht een all-inclusive-sportkaart aan te schaffen. 
B- en C-categorie leden worden verplicht hetzelfde bedrag te betalen, maar zullen niet 
gebruik mogen maken van het onbeperkt sporten op Olympos. Het is mogelijk om de pas 
tussentijds stop te zetten, dit kost eenmalig €15,-. De maanden dat de OlymPas wordt 
gepauzeerd kunnen worden meegenomen naar het volgende seizoen, waardoor er voor dat 
seizoen alleen de overige maanden aangeschaft hoeven te worden. De deadline voor het 
aanschaffen van de OlymPas is 1 oktober en moet geldig zijn tot en met 31 juli 2017. Het is 
voor een lid die bijvoorbeeld een half jaar naar het buitenland gaat mogelijk om een 
halfjaarlijkse pas aan te schaffen. Om deze reden zullen er twee peilmomenten in het jaar 
zijn. Leden die voor deze deadline nog geen pas hebben aangeschaft zijn zowel voor de 
trainingen en wedstrijden als de activiteiten van Odysseus uitgesloten tot ze deze wel 
hebben aangeschaft. De misgelopen subsidie en boete die hiermee gepaard gaan zullen wij 
na 1 november verhalen op het lid. Dit zal verrekend worden met de teamborg zodat 
teamleden elkaar stimuleren een OlymPas aan te schaffen. 
 
5.2 BLOKHUT 
Vorige besturen zijn druk bezig geweest met het realiseren van een nieuwe blokhut. Dit 
zou grote kosten maar ook veel voordelen met zich mee brengen. De universiteit heeft nu 
aangeboden de gehele blokhut te betalen. Er is alleen nog enige onduidelijkheid over een 
deel van de isolatiekosten en door wie dit betaald zal worden. Wanneer blijkt dat deze 
isolatiekosten voor onze rekening zijn, zal dit betaald worden uit de buffer. Dit bedrag zal 
wel substantieel lager zijn dan in eerste instantie verwacht werd.  
De huidige planning is dat de blokhut eind oktober geplaatst zal worden. Het is nog 
onduidelijk of er tot de plaatsing gebruik gemaakt kan worden van de huidige keet. 
Wanneer dit niet mogelijk is zal er naar een andere oplossing gezocht moeten worden.  
Wat betreft het onderhoud van de blokhut zal Olympos verantwoordelijk zijn voor de 
buitenkant en Odysseus voor de binnenkant. Samen met TC de Uithof en USHC die ook een 
blokhut krijgen willen we een meerjarenplan maken voor dit onderhoud. We zijn van plan 
om de blokhut vanaf het begin gestructureerd en schoon te houden om zo een 
professionelere uitstraling te hebben richting bezoekers. Hiervoor zullen misschien kleine 
investeringen gedaan moeten worden om een goede nieuwe start te realiseren. Echter, dit 
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bedrag zal veel lager zijn dan in eerste instantie voor de blokhut betaald zou moeten 
worden. 
Door de blokhut zal er meer ruimte zijn dan in de huidige keet. Hierdoor kunnen we het 
wedstrijdsecretariaat beter afscheiden van de keuken en opslag wat ook zal resulteren in 
een professionelere uitstraling. 
 
5.3 VELDENPLAN 
Samen met RUS, USRS en USHC is bestuur Van der Meijden gestart met een veldenplan dat 
gunstig is voor alle betrokken SSV’s. In dit plan zal er een extra kunstgrasveld worden 
geplaatst op de plek naast het huidige kunstgrasveld waar nu kassen van de HU op staan. 
Op dit veld zal dan gerugbyd en gevoetbald worden en het huidige combiveld zal een 
hockeyveld worden. Dit plan is nog in een beginnende fase en ligt nu bij de UU die de 
realisering zal moeten financieren. Dit jaar zullen wij ons sterk inzetten voor dit plan om 
de clustering van de velden waar te maken. 
 


