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1. Introductie 
Voor een georganiseerde structuur binnen een vereniging is het van belang om de juiste 
doelen te stellen voor de prestaties van de vereniging. Om deze doelen op een 
overzichtelijke manier weer te geven is dit meerjarenbeleidsplan (hierna: MJBP) 
geschreven. Het schrijven van het MJBP is opgezet door de Commissaris Beleid van het 25ste 
bestuur der USVV Odysseus ’91 (hierna: Odysseus ’91), het bestuur dat gedurende het 
seizoen 2015-2016 de vereniging vertegenwoordigde.  

De Technische Commissie en de PR-commissie hebben beide hun aandeel geleverd 
aan dit MJBP. Daarnaast is er inbreng geweest van oud-bestuurders en leden van de 
vereniging.  

De doelstellingen die in dit MJBP genoemd worden dienen gerealiseerd te worden 
door de toekomstige besturen. Zij kunnen het plan als leidraad nemen voor het schrijven 
van hun jaarplan. Dit beleidsplan legt vooral de nadruk op de punten van de vereniging waar 
verbetering noodzakelijk is. De punten waarop de vereniging goed presteert worden minder 
benadrukt, maar het is wel van belang dat deze punten niet verwaarloosd worden. Een 
kritische blik van toekomstige besturen is dus van belang. Aan het eind van ieder 
bestuursjaar dient dit beleidsplan bekeken te worden door het zittende bestuur en 
geëvalueerd te worden waar in het proces de vereniging zich bevindt. Ook moet gekeken 
worden of gestelde doelen nog steeds juist zijn. Dit kan daarna meegegeven worden aan het 
opvolgende bestuur.  

Dit beleidsplan is geschreven aan de hand van een blik op de huidige situatie van de 
vereniging. Daarnaast is gekeken naar het beleidskader dat opgesteld is in 2012. Dit 
beleidskader beschrijft de missie van de vereniging en de verschillende onderdelen die daar 
bij komen kijken. In dit beleidskader is de vereniging opgedeeld in 8 hoofdonderwerpen: 
Gezelligheid versus prestaties, Bestuursbekendheid, Omgang met de 80/20 regeling, 
Accommodatie op Olympos, Werving, Strategische positie in Utrecht, Sponsoring en 
Zondagtak. Om de leesbaarheid van het document te verhogen is het streven geweest om 
het beleidsplan zo kort en krachtig mogelijk op te stellen. Mede om deze reden zijn de 
hoofdonderwerpen teruggebracht naar 4 hoofdthema’s. Te weten: Voetbaltechnisch kader, 
Naamsbekendheid en Ledenwerving, Organisatie en Financieel. 
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2. Voetbaltechnisch kader  

2.1 Visie niveau 
Odysseus ‘91 streeft ernaar om spelers en speelsters een brede verscheidenheid aan 
niveaus aan te kunnen bieden. Iedere speler moet op zijn of haar niveau uit kunnen komen 
in de KNVB-competitie. Daarom streeft Odysseus ‘91 ernaar om, gerekend vanaf het 1e 
heren- en damesteam, in iedere klasse met een team uit te komen. Dit levert de 
onderstaande doelstellingen op voor de heren- en damesselecties. 

 
Herenselectie doelstellingen komende 5 jaar: 
Het streven is een stabiel team in de 2e klasse te worden (huidige situatie (2015-2016): 3e 
klasse). Voor nu betekent dit dat we verwachten dat Heren 1 toe bouwt naar promotie naar 
de 2e klasse. Dit niveau is gebaseerd op het gemiddelde niveau van de jaarlijkse aanwas, de 
relatief snel wisselende samenstelling van teams en trainersstaf en het gespeelde niveau van 
de afgelopen jaren. Heren 2 dient minimaal in de 2e klasse reserve te spelen (huidige 
situatie: 1e klasse reserve). De vereniging streeft ernaar om Heren 2 stabiel in de 1e klasse 
reserve uit te laten komen. Hiermee heeft ze uitstekend aansluiting op het niveau van H1. 
De vereniging heeft niet als reële ambitie om nog hoger te willen spelen dan de 2e klasse, 
resp. 1e klasse reserve. De aanwas van nieuwe spelers die de vereniging reeds enkele jaren 
blijkt te hebben, zou voorzienend moeten zijn voor deze ambities. 

Het 3e elftal dient aan te sluiten op het niveau van de A-selectie, waarbij het 
niveauverschil tussen Heren 2 en Heren 3 niet meer dan 2 klassen mag zijn. Dit wordt 
nagestreefd om een goede gelaagdheid en doorstroom van spelers in de vereniging te 
behouden. Voor de komende jaren betekent dit dat het streven is Heren 3 tot een stabiele 
3e klasser te maken (huidige situatie: 3e klasse reserve). De teams die volgen zouden hier 
idealiter met maximaal één klasse verschil trapsgewijs op aan moeten sluiten, maar in de B-
selectie in elk geval niet lager moeten spelen dan de 5e klasse reserve. Voorbeeld 
streefsituatie: Heren 3 speelt 3e klasse reserve, Heren 4 speelt 4e klasse reserve, Heren 5 
speelt 5e klasse reserve, Heren 6 speelt 5e klasse reserve. 

De hierboven genoemde aansluiting van Heren 3 op de A-selectie wordt gefaciliteerd met 
een 2e training per week, voorselectie tussen Heren 3 en 4 in de voorbereiding en een soepele 
spelersuitwisseling die zowel Heren 2 als Heren 3 ten goede komt. Het streven is om Heren 
3 van de B-selectie naar de A-selectie te verplaatsen. Hiermee wordt het prestatiegerichte 
niveau en aansluiting bij Heren 1 en 2 geformaliseerd.  

In de Heren C-selectie mag ieder team in de 6e klasse reserve spelen, aangezien er geen 
prestatiedruk wordt opgedrongen; recreatie staat centraal. Indien een team echter hoger 
kan spelen, bijv. 5e klasse reserve, tracht de vereniging dit mogelijk te maken.  
 
Damesselectie doelstellingen komende 5 jaar: 
Dames 1 dient minimaal bovenin de 1e klasse te spelen (huidige situatie: 1e klasse). Het 
streven is een topper in de 1e klasse te worden en mee te spelen voor promotie naar de 
Hoofdklasse. De vereniging stelt het echter niet als reëel doel voor de langere termijn dat 
Dames 1 een stabiele Hoofdklasser zou moeten worden. Dit is gebaseerd op de jaarlijkse 
aanwas en het vertrek van speelsters en het snel stijgende niveau van het Nederlandse 
Damesvoetbal. Dames 2 dient een stabiel team in de 2e klasse te worden (huidige situatie: 
2e klasse). De aanwas van nieuwe spelers die de vereniging reeds enkele jaren blijkt te 
hebben, zou voorzienend moeten zijn voor deze ambities. 

Het 3e elftal dient aan te sluiten op het niveau van de selectie, waarbij het niveauverschil 
tussen Dames 2 en Dames 3 niet meer zou moeten zijn dan één klasse. Dit wordt nagestreefd 
om een goede gelaagdheid en doorstroom van spelers in de vereniging te behouden. Voor de 
komende jaren betekent dit dat de Odysseus ‘91 wil faciliteren dat Dames 3 tenminste op 
het niveau van de 3e klasse komt te spelen (huidige situatie: 4e klasse). Het ideaalstreven is 
dat Dames 4 tenminste 4e klasse blijft spelen en Dames 5 ook 4e klasse zou gaan spelen 
(huidige situatie Dames 5: 5e klasse). 
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In het streven om Dames 3 naar de 3e klasse te brengen, wil de vereniging in seizoen 
2016-2017 kijken naar de mogelijkheden om dit doel te bewerkstelligen. In navolging van de 
succesvolle stappen die hierin gemaakt zijn voor Heren 3, zouden mogelijkheden zijn een 
tweede keer per week te trainen en het gezamenlijk starten van de seizoensvoorbereiding 
voor 2017-2018 met Dames 3 en Dames 4 en op basis hiervan twee teams te selecteren. Deze 
gezamenlijke voorbereiding faciliteert een verdeling van Dames 3 en Dames 4 op niveau en 
biedt speelsters die hoger willen spelen de mogelijkheid om door te stromen naar Dames 3, 
als wel speelsters die het niveau van Dames 3 net niet aankunnen de mogelijkheid om te 
groeien tijdens de voorbereiding en op hun eigen niveau in Dames 4 te spelen. Odysseus ‘91 
houdt hier de combinatie van prestatie en plezier voor beide teams in het oog. Voortkomend 
uit deze prestatieverhoging is het streven om Dames 3 van de B-selectie naar de A-selectie 
te verplaatsen. Hiermee wordt het prestatiegerichte niveau en aansluiting bij Dames 1 en 2 
geformaliseerd. Ruimte voor de 2e training zou gemaakt kunnen worden door de training van 
Dames 8 te verplaatsen naar de vrijdagavond, daar Dames 8 niet is gebonden aan wedstrijden 
op zaterdag. 

In de Dames C-selectie mag ieder team in de 5e klasse spelen, aangezien er geen 
prestatiedruk wordt opgedrongen; recreatie staat centraal. Indien een team echter hoger 
kan spelen, bijv. 4e klasse, tracht de vereniging dit mogelijk te maken.  
 

Door middel van het verder ontwikkelen van de interne scouting wil Odysseus ‘91 de 

doorstroom binnen de vereniging bevorderen. Door middel van interne selectietrainingen 

kunnen spelers meetrainen bij een hoger team en zullen de trainers in overleg met de TC 

besluiten of de speler in aanmerking komt voor een hoger team.  

Tabel 1: Samenvatting huidig niveau (2015-2016) en doelstelling per team 

Team Huidige niveau Minimale 
doelstelling 

Team Huidige niveau Minimale 
Doelstelling 

H1 3e standaard 2e standaard D1 1e klasse 1e klasse 

H2 1e reserve 2e reserve D2 2e klasse 2e klasse 

H3 3e reserve 3e reserve D3 4e klasse 3e klasse 

H4 4e reserve 4e reserve D4 4e klasse 4e klasse 

H5 4e reserve 5e reserve D5 5e klasse 4e klasse 

H6 4e reserve 5e reserve D6 5e klasse 5e klasse 

H7 5e reserve 6e reserve D7 5e klasse 5e klasse 

H8 6e reserve 6e reserve    

H9 6e reserve 6e reserve    

H10 6e reserve 6e reserve    

H11 6e reserve 6e reserve    

2.2 Trainers & trainingen 
Odysseus ‘91 streeft ernaar dat alle teams een trainer hebben. Liever voor ieder team één 
trainer, dan voor één team twee trainers en het andere team geen. De hoogste prioriteit 
gaat uit naar de selectieteams aangezien zij prestatief voetbal moeten spelen. Bovendien 
stelt de regelgeving van de KNVB dit verplicht. Daarna volgen de Damesteams, uit 
pragmatische overwegingen. De Dames moeten vaak namelijk nog meer ontwikkeling 
doormaken dan de Heren. 

Odysseus ‘91 streeft ernaar om de kwaliteit van de trainers en trainingen te 
verbeteren. Dit om het plezier van zowel trainers als spelers te verhogen. Hiertoe 
organiseert de TC in samenwerking met de gediplomeerde A-selectietrainers aan het begin 
van het seizoen een mini-cursus. Daarnaast wil Odysseus ‘91 trainerservaringen uitwisselen 
door middel van de trainersbijeenkomsten waarin naast gezelligheid ook een 
trainerselement wordt geplakt. 
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Odysseus ‘91 wil minimaal één keer per jaar een damescursus organiseren voor onervaren 
voetbalsters en streeft ernaar om dit tweemaal per jaar te doen. Hiermee krijgen meiden 
die op de wachtlijst staan een mogelijkheid om alvast van het voetbalspel te proeven. 

 
Doelstellingen komende 5 jaar: 

- Ieder team een trainer. 
- Mini trainerscursus door gediplomeerde trainers. 
- Minimaal één keer per jaar damescursus organiseren. 
- Teams op bovengenoemde minimale niveaus uit laten komen. 
- Formele aansluiting van Heren 3 en Dames 3 op de A-selectie. 
- Bevorderen interne selectie. 
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3. Naamsbekendheid en Ledenwerving 
Vanwege het feit dat Odysseus ‘91 een studentenvereniging is en daarom subsidie vanuit de 
Universiteit Utrecht ontvangt, mogen vrijwel uitsluitend studenten bij de vereniging lid zijn. 
Als men is afgestudeerd moet men binnen korte tijd de vereniging weer verlaten. Dit 
betekent dat er een continue behoefte vanuit de vereniging is om nieuwe studenten aan te 
trekken. Dit is waar de PR-commissie haar activiteiten op baseert: het binnenhalen van 
nieuwe leden. De vereniging tracht met haar jaarlijks terugkerende activiteiten een 
continue stroom aan nieuwe leden met gewenste voetbalkwaliteiten te genereren.  
Om dit doel te bereiken wordt er door de PR-commissie aandacht besteed aan de volgende 
twee hoofdzaken: 

- Het vergoten van de naamsbekendheid door promotie van de vereniging. 
- Externe scouting voor spelers met (specifieke) kwaliteit. 

 
Daarnaast is het streven dat de PR-commissie ook een rol gaat spelen in de externe scouting 
voor scheidsrechters (met kwaliteit). 

3.1 Vergroten van naamsbekendheid 
Het is van belang dat Odysseus ‘91 elk jaar werkt aan haar naamsbekendheid. Zowel voor 
het binnenhalen van nieuwe leden (met kwaliteit) en externe partijen zoals sponsoren, 
trainers en erkenning vanuit de onderwijsinstellingen en de Gemeente Utrecht. Dit zijn 
zaken waar Odysseus ‘91 ’91 op de lange termijn profijt uit kan halen. Het vergroten van de 
naamsbekendheid moet gebeuren op de volgende manieren: 
 
Doelstellingen komende 5 jaar: 

- Twee keer per jaar op open dagen van de UU en HU staan.  
- De Utrechtse Introductie Tijd (UIT). Hoe het precies ingevuld wordt kan per keer 

worden bekeken, maar het is belangrijk dat Odysseus ‘91 ‘91 zichtbaar is tijdens deze 
evenementen.  

- Minstens twee keer per jaar posters ophangen in HU/UU gebouwen en uitbreiding 
naar middelbare scholen en andere openbare organen waar (aankomende) studenten 
komen. 

- Ieder jaar vindt er een grote stickeractie plaats. 
- Benaderen websites voor het plaatsen van vacatures, oproepen voor nieuwe spelers 

en andere berichten. Voor de komende vijf jaar gaat de vereniging hiermee door, 
waardoor de websites en media bekend raken met de naam van Odysseus ‘91 ’91. 

- Benaderen van media (krant, tv et cetera) voor speciale gebeurtenissen. 
 
Naast verschillende acties is het bevorderlijk voor de naamsbekendheid als zoveel mogelijk 
leden een paarse fiets hebben, een Odysseus ‘91 pet, trui of dopper kopen en op andere 
manieren de vereniging uitdragen.  
 
Doelstellingen komende 5 jaar: 

- Streven naar constante verkoop van merchandise vergeleken met het seizoen 
daarvoor. 

- Streven om elk jaar één nieuw item te introduceren. Op deze manier blijft de 
merchandise ‘trendy’ en interessant voor leden die al meerdere merchandise-
artikelen hebben. De ‘oude’ merchandise moet echter niet ondergesneeuwd worden 
door de nieuwe artikelen, één nieuw item is daarom ook voldoende.  

3.2 Externe scouting 
Externe scouting is een lastig aspect binnen de vereniging, maar wel ontzettend belangrijk. 
Dit dient dan ook ieder jaar verbeterd te worden en een focus te zijn van Odysseus ‘91. Het 
moet duidelijk zijn waarnaar de selecties opzoek zijn. Dit moet met de TC en de 
desbetreffende trainers goed afgesproken worden.  
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Doelstelling komende 5 jaar: Over vijf jaar heeft Odysseus ‘91 een dynamisch bestand van 
potentiële selectiespelers, dat constant aangevuld en aangepast wordt. Deze spelers moeten 
dan jaarlijks benaderd worden en warm gehouden worden voor een eventuele overstap naar 
Odysseus ‘91, ook als ze in eerste instantie nog niet geschikt zijn (middelbare school, of nog 
geen hbo/universiteit). Middelen om de externe scouting te verbeteren zijn terug te lezen 
in Bijlage 1 (p.13). 
 
Zoals eerder al gezegd, zijn naamsbekendheid en externe werving nauw met elkaar 
verbonden. Als de naamsbekendheid groter wordt, zullen goede spelers Odysseus ‘91 sneller 
weten te vinden. Het blijft daarom voor de komende vijf jaar van cruciaal belang dat aan 
beide doelen constant gewerkt wordt door de vereniging.  
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4. Organisatie 

 
4.1 Accommodatie Olympos  
Odysseus ‘91 is al jaren gevestigd op het sportcomplex Olympos op de Uithof. In diezelfde 
jaren is er van alles gebeurd met betrekking tot de accommodatie waar Odysseus ‘91 gebruik 
van maakt. Zo zijn de velden verplaatst en is er enige tijd sprake geweest van een 
verhuizing.   

4.1.1 Eventuele verhuizing 

In het meerjarenbeleidsplan 2012-2016 worden alle voor- en nadelen van het sportcomplex 
Olympos beschreven. Deze zullen daarom hier niet herhaald worden. Daar komt vanaf 
seizoen 2015-2016 het nadeel bij dat elk spelend lid (trainings- én wedstrijdlid) een OlymPas 
aan moet schaffen, waardoor de contributie ten opzichte van het jaar daarvoor met €30,- is 
gestegen (voor wedstrijdleden; zie voor een uitgebreide beschrijving het jaarplan 2015-
2016). 

Het verhuizen naar een externe locatie kent zijn voor- en nadelen. Wanneer zich een 
situatie voordoet waarbij de omstandigheden voor verhuizen gunstiger zijn, waarbij het 
kunnen spelen op zaterdag één van de belangrijkste voorwaarden is, moet er ingezet worden 
op een definitieve verhuizing. Zolang dit niet het geval is moet er ingezet worden op het 
investeren in het sportcomplex Olympos. Dat brengt ons bij het volgende organisatorische 
speerpunt: veldenclustering Olympos. 

4.1.2 Veldenclustering Olympos 

Met het oog op het blijven op Olympos voor de komende vijf jaar is in het bestuursjaar 2015-
2016 een Plan Veldenclustering SSV’s opgesteld. Dit plan is opgesteld door USHC, RUS, USRS, 
Odysseus ’91 en de Sportraad. In dit plan is uitvoerig beschreven wat de problemen zijn waar 
de SSV’s tegenaan lopen, naar welke verbetering we toe willen werken en welke voordelen 
dit heeft voor de UU. Verdere uitleg is dan ook te vinden in dit document. Voor dit 
meerjarenbeleidsplan is het van belang dat wij als SSV’s ons aan dit plan houden en de 
komende jaren inzetten op de realisatie hiervan.  
 
Doelstelling veldenclustering komende 5 jaar: Realisatie van het ‘Plan Veldenclustering 
SSV’s’. 

4.1.3 Wedstrijdsecretariaat 

In voorgaande jaren is een heel aantal besturen bezig geweest met de realisatie van een 
nieuw wedstrijdsecretariaat. In het seizoen 2015-2016 is het in samenwerking met Olympos, 
UU, TC de Uithof en USHC gelukt de plaatsing van een nieuw wedstrijdsecretariaat te 
realiseren. In tijden van het schrijven van dit meerjarenplan wordt 17 oktober 2016 gezien 
als leverdatum voor de blokhut.  

De financiering wordt voor het grootste deel door de UU gedragen. De eventuele 
bijdrage van Odysseus ‘91 is nog niet bekend, maar zal beneden de aanvankelijk gestelde 
uitgave van €10.000 zijn. Dit bedrag was het maximale uitgangspunt bij aanvang van het 
plan het wedstrijdsecretariaat te vervangen. Wat betreft de onderhoudskosten zijn zowel 
Olympos en Odysseus ‘91 verantwoordelijk. Olympos voor de buitenkant, Odysseus ‘91 voor 
de binnenkant. Samen met Olympos zal in seizoen 2016-2017 een onderhoudsoverzicht 
opgesteld worden. Hierin staat per maand beschreven wat er aan onderhoud moet gebeuren. 

 

4.2 Groei Odysseus ‘91 
Het ledenaantal telt momenteel (december 2015) 435 leden, bestaande uit 357 
wedstrijdleden en 78 trainingsleden. Deze leden komen uit in 11 Heren wedstrijdteams, 7 
Dames wedstrijdteams en 1 Dames trainingsteam. Daarnaast kent Odysseus ‘91 op hetzelfde 
moment de volgende wachtlijst:  
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Het plaatsen van meer leden heeft zo zijn voor- en nadelen (zie Bijlage 2). Echter, met het 
oog op de realisatie van bovenstaand plan is het plaatsen van extra leden noodzakelijk 
(toelichting hierop is te vinden in het Plan Veldenclustering SSV’s). In combinatie met de 
doelstelling studenten te laten voetballen, en niet op een wachtlijst te laten staan, is het 
streven voor de komende 5 jaar het aantal leden op de wachtlijst te verlagen. De realisatie 
van bovenstaand veldenclusteringsplan betekent niet dat de wachtlijst van Odysseus ‘91 
volledig zal verdwijnen.  

Om de leden op de wachtlijst niet te verliezen aan andere verenigingen (door de 
lange wachttijd) kan er op zondag gespeeld worden. De mogelijkheid om leden van de 
wachtlijst op zondag te laten spelen moet om deze redenen bekeken worden (zie Bijlage 3 
voor een eventuele oplossing).  

Daarnaast moet bij de plaatsing van een extra trainingsteam de afweging worden 
gemaakt of dit een extra damestrainingsteam of een herentrainingsteam wordt. Dit is 
afhankelijk van het aanbod op het moment van plaatsing.  
 
Doelstellingen aantal teams komende 5 jaar:  

- Aantal wedstrijdteams zijn verhoogd naar 12 Herenteams en 8 Damesteams 
- Aantal trainingsteams is verhoogd naar 2 trainingsteams  
- Mogelijkheid tot veldbezetting zondag bekijken 

 

4.3 80/20 regeling 
Al jarenlang heerst de discussie of er wel of geen uitzondering gemaakt dient te worden op 
de 80/20 regeling. In het seizoen 2015-2016 is door middel van een enquêtevraag en door 
stellingen op de ledenavond van 18-3-2016 geïnventariseerd wat de leden hier zelf van 
vinden. Uit beide bronnen bleek dat er niet genoeg draagvlak is vanuit de vereniging om 
voor een specifieke groep een uitzondering te maken. In de lijn van afgelopen 
meerjarenplannen moet er de komende vijf jaar weer goed worden toegezien op wie 
vertrekken. Uitzonderingen kunnen niet zomaar gemaakt worden, alwaar het maken van een 
uitzondering het gedwongen vertrek van een ander betekent. Dit zorgt er echter voor dat 
spelers tot eind augustus op de lijst kunnen staan, waardoor het voor de TC lastig is om de 
teamindelingen te maken. De komende jaren dient er een eenduidig plan gemaakt te worden 
om dergelijke situaties te voorkomen. Zo is er duidelijkheid voor zowel de vereniging als 
voor de speler. 
 
Doelstelling komende 5 jaar: Plan opstellen voor vertrek 80/20 lijst en opvulling teams. 
  

 Man  Vrouw Totaal 

Wedstrijdleden 64 58 122 

Trainingsleden 29 39 68 

Totaal 93 97 190 

Tabel 2: Wachtlijst Odysseus 

‘91’91 
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4. Financieel  
4.1 Begroting 
De financiële situatie van de vereniging is één van de belangrijkste zaken. Zonder de juiste 
begroting en inkomsten kan de vereniging haar bestaan niet voortzetten. Het streven van de 
vereniging is het behalen van een evenwichtssaldo aan het einde van het seizoen/boekjaar. 

Het is zeer belangrijk om altijd een goed overzicht van de crediteuren en debiteuren 
te hebben. Tijdens het bestuursjaar mag de penningmeester alleen zijn eigen debiteuren en 
crediteuren open hebben staan. Oudere debiteuren en crediteuren moet altijd afgerond 
worden. Dit om een duidelijke financiële situatie te creëren.  

4.2 Spaargelden 
Om onverwachte inkomstendalingen of extra uitgaven op te kunnen vangen dient Odysseus 
‘91 een buffer te hebben. Dit is nodig om situaties als in het jaar 2005-2006 te voorkomen 
waarin een faillissement van Odysseus ‘91 zeer dichtbij was. 

Leidraad voor de grootte van de buffer is dat de vereniging alle noodzakelijke 
betalingen moet kunnen voldoen bij het wegvallen van alle inkomsten voor een half jaar. 
Gebaseerd op de begroting 2015-2016 (waarin een nieuw financieel stelsel met het 
sportcentrum is ingegaan) komt dit neer op een bedrag van €20.000,-. Met dit bedrag kunnen 
de trainers, de KNVB en alle lopende abonnementen voor een half jaar betaald worden 
zonder zelf inkomsten te genereren.  

Wanneer de buffer onder het aangegeven bedrag daalt of dreigt te dalen, dient deze 
in het volgende boekjaar of de volgende boekjaren weer aangevuld te worden. In deze 
situatie zal hiervoor een plan opgesteld moeten worden door de penningmeester en 
Kascommissie. 
 
Doelstelling van de komende 5 jaar: Een minimale buffer behouden van €20.000,-. 
 
Op het moment van schrijven bezit Odysseus ‘91 een groter spaarbedrag dan de hierboven 
beschreven noodzakelijke buffer van €20.000,-. Bovenop de buffer is er nog zo’n €13.000,- 
aan extra spaargelden. Odysseus ‘91 is op het moment van schrijven dus financieel zeer 
gezond.  

Echter zal er misschien in het seizoen 2016-2017 een grote uitgave gedaan moeten 
worden voor de aanschaf van een nieuw wedstrijdsecretariaat. Ook is het nodig om 
spaargelden te bezitten om de accommodatie te kunnen onderhouden. Hiervoor werd tot op 
heden geen geld gereserveerd in de begroting. Op dit moment is dat ook niet nodig gezien 
de grootte van de spaargelden, maar wanneer deze afnemen dient dit wel te gebeuren. 
T.z.t. dient hiervoor een plan opgesteld te worden door de penningmeester en 
Kascommissie. 
 
Doelstelling van de komende 5 jaar: Spaargelden realiseren om onderhoud aan de 
accommodatie uit te kunnen voeren. 

4.3 Contributie 
Door de invoering van de nieuwe OlymPas zijn de contributietarieven sinds het seizoen 2015-
2016 veranderd. Voorheen was voor leden de contributie de grootste kostenpost en de 
OlymPas de kleinste (€26,60). Vanaf seizoen 2015-2016 is dit omgedraaid. De OlymPas kost 
€125,- en de contributietarieven zijn als volgt: 
 
Wedstrijdlid: €70,-  (voorheen €137,50) 
Dames 8: €40,-  (voorheen €110,-) 
Trainingslid €30,-  (voorheen €88,-) 
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Leden gaven, in het jaar na de invoering van de tarievenverhoging, aan dat ze gemiddeld 
gezien maximaal €240,- zouden willen betalen om bij Odysseus ‘91 te kunnen voetballen. 
De leden geven hierbij aan dat Odysseus ‘91 meer is dan een voetbalvereniging.  
 
Doelstelling van de komende 5 jaar: Het totale kostenplaatje (OlymPas + contributie) om 
bij Odysseus ‘91 te voetballen mag niet boven de €240,- uitkomen. Kanttekening die hierbij 
geplaatst moet worden is dat een verhoging van de kosten wel tot een verbetering moet 
leiden. Aan welke verbeteringen leden zelf denken is terug te lezen in Bijlage 4. 
 

4.3 Sponsoring 
Odysseus ‘91 haalt al jarenlang een deel van haar inkomsten binnen via sponsoring. Elk jaar 
vinden er veranderingen plaats in de sponsoren(gelden) die aan ons gebonden zijn. Odysseus 
‘91 streeft naar meer stabiliteit in haar sponsoren(gelden). Dit streven is vertaald in de 
volgende doelstellingen:  
 
Doelstellingen van de komende 5 jaar:  

- Te allen tijde een hoofdsponsor voor minimaal 2 jaar, een kroeg en een snackbar. 
- Elke jaar twee nieuwe kleine sponsoren aantrekken 
- Opzetten sponsoren nieuwsbrief. 

4.3.1 Professionalisering sponsorcommissie 

De sponsorcommissie is voor de commissaris extern onmisbaar. Ze nemen een hoop werk uit 
handen met het onderhouden, analyseren en benaderen van sponsoren. Gedurende het jaar 
doen ze veel kennis op in de praktijk en door het volgen van workshops en cursussen over 
het omgaan met deze zaken. In de huidige gang van zaken stelt de commissaris extern elk 
seizoen een nieuwe sponsorcommissie op. De opgedane kennis en banden met sponsoren 
zullen nooit in het geheel overgedragen kunnen worden, wat als gevolg heeft dat een groot 
deel verloren gaat. Om de komende 5 jaar nog meer uit de sponsorcommissie te halen is het 
wenselijk dat een (groot) deel van de sponsorcommissie behouden blijft na het seizoen. 
 
Doelstellingen voor de komende 5 jaar 

- Elk seizoen is vanaf september een sponsorcommissie werkzaam 
- De helft van de sponsorcommissie zit minimaal 2 seizoenen in de commissie 

4.3.2 Vrienden van Odysseus ‘91 

Op het moment van schrijven kent Odysseus ‘91 47 vrienden. Deze vrienden doneren jaarlijks 
50 euro aan de vereniging. Hiervan wordt aan het eind van het jaar een cadeau gekocht 
waaraan alle leden kunnen meegenieten. Het is van belang dat de huidige VvO’s behouden 
worden en er nieuwe geworven worden. Goede momenten hiervoor zijn ouderdagen en 
lustra. Ook moeten leden die zich uitschrijven gevraagd worden om VvO te worden.  
 
Daarnaast is er de afgelopen jaren discussie over hoe het VvO-bedrag besteed dient te 
worden. Het beleid is dat het volledige bedrag besteed wordt aan een cadeau. Of er elk jaar 
een cadeau wordt gekocht of dat er langer (met een maximum van drie jaar) gespaard wordt, 
is per jaar en in samenspraak met de VvO’s te bepalen.  
 
Doelstelling voor komende 5 jaar 

- De huidige VvO’s behouden.  
- Elk seizoen worden vijf nieuwe VvO’s geworven. 
- Het volledige VvO-bedrag wordt besteed aan een cadeau 

4.3.3 Overdracht en documentatie 

Elk jaar wisselt het bestuur en diens commissaris extern. Ook binnen de sponsorcommissie 
is er altijd een bepaald verloop. Om ervoor te zorgen dat deze wisselingen naadloos verlopen 
als het gaat om sponsoring, is het van belang om alles goed te documenteren. In de situatie 
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zoals deze nu is, is er veelal enkel gedocumenteerd dat een potentiële sponsor benaderd is. 
Als dit op het moment van benaderen niks opleverde, is er hier veelal niks over 
gedocumenteerd. Het is wenselijk dat er precies gedocumenteerd wordt wat er gebeurd is 
in het contact met een potentiële sponsor. Zodoende is duidelijk of het eventueel nog zin 
heeft om een sponsor op een later moment of met een andere aanbieding opnieuw te 
benaderen. 
 

4.3.4 Expertise en contacten binnen Odysseus ‘91 

Odysseus ‘91 kent ongeveer 20% aan afgestudeerde leden. De meesten van deze 
afgestudeerden hebben een baan en hebben zodoende bepaalde contacten binnen 
verschillende werkvelden. Door meer gebruik te maken van deze afgestudeerde leden, hun 
expertise en contacten, is het wellicht mogelijk om aan nieuwe sponsoren te komen. Het is 
zaak om de afgestuurde leden te benaderen en na te gaan wat voor werkgevers ze hebben 
en of deze eventueel geschikt en bereid zouden kunnen zijn voor de sponsoring van Odysseus 
‘91. Daarnaast is het alumni-bestand een uitermate geschikt middel om oud-leden te 
benaderen voor sponsoring.  
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Bijlage 1: Middelen om de externe scouting te verbeteren 
Hieronder volgt een opsomming van middelen die de PR-commissie kan inzetten om de 
externe scouting van Odysseus ‘91 te verbeteren. 
 
- Allereerst is het van belang dat de PR-commissie haar eigen leden inzet in de zoektocht 
naar selectiespelers. Dit kan door de gehele vereniging een e-mail te sturen met de vraag 
of zij in hun eigen netwerk mensen weten. Dit is al een effectieve methode gebleken.  
 

- Daarnaast kan de PR-commissie de selectiespelers nog eens specifiek benaderen, met de 

vraag of zij hun oude vereniging zouden willen mailen. Dit kan bijvoorbeeld met het 

verzoek om trainingsleden (wat een win-win situatie is voor beide verenigingen). In de 

praktijk worden bijna alle trainingsleden namelijk uiteindelijk wedstrijdlid bij Odysseus 

‘91. 

- De PR-commissie kan ook zelf hoog spelende verenigingen benaderen via de mail of per 

brief. 

- Er kunnen posters opgehangen worden op middelbare scholen, of bij andere  

(gezelligheids-)verenigingen, met specifiek de vraag naar voetballers op niveau. 

- De PR-commissie kan het netwerk van Olympos, de UU/HU en de Sportraad gebruiken in 

de zoektocht naar spelers op niveau. Denk hierbij aan Facebookberichten delen.  

- Ook kan er (jaarlijks) contact gelegd worden met andere Studenten Sport Verenigingen 

(SSV’s) op Olympos, om te overleggen en te discussiëren over hun wervingsplannen. Dit kan 

ook gedaan worden met andere (studenten)voetbalverenigingen. 

- Een idee voor de toekomst: de PR-commissie zou in samenwerking met de Toernooi 

Commissie een (Dames)toernooi op hoog niveau kunnen organiseren, bijvoorbeeld in het 

Paas- of Pinksterweekend, de winterstop of in de voorbereiding voor het nieuwe seizoen. 

Op deze manier raken spelers/speelsters bekend met de sfeer bij Odysseus ‘91.  

- Tot slot zou Odysseus ‘91 door verschillende acties kunnen proberen meer in de media te 

komen, met als idee dat ook dit weer potentiële selectiespelers kan aantrekken. 
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Bijlage 2: Voor- en nadelen groei aantal leden  
Tijdens de ledenavond van 18-3-2016 is aan de aanwezigen voorgelegd wat ze van het 

gegeven zouden vinden als Odysseus ‘91 zou groeien. Hieronder volgen de reacties van de 

leden. Dit betekent dat het geen volledige lijst is, andere voor- en nadelen kunnen niet 

genoemd zijn.  

 

Voordelen Nadelen 

Meer teams is meer contributie en meer 
mogelijkheden 

Huidige aantal leden vaker laten trainen i.p.v. 
nieuwe leden aannemen  
 
meer trainingen zonder extra leden (als teams 
2x gaan trainen per week) = meer kosten 

Je krijgt een grotere harde kern. Minder verenigingsgevoel, minder ‘ons-kent-
ons’ cultuur 

Breedte sterker  punt (selectie) sterker  

Betere spreiding teams  

Kleinere wachtlijst Stel de wachtlijst valt weg, dan kosten 
bijzonder hoog 

Extra Damesteam: betere aansluiting 
vanuit Dames 8 

 

Meer naamsbekendheid, meer 
professionaliteit 

 

Betere omstandigheden om te verhuizen  

Meer vrijwilligers Meer vrijwilligers nodig. 

 Als de faciliteiten zo blijven, dan niet groeien 

 Kun je trainingsleden wel een perspectief 
bieden als je geen zekerheid hebt dat ze 
volgend jaar kunnen voetballen (wedstrijden 
spelen) 

 Kost veel extra tijd voor bestuur/commissies 

 Capaciteit voor activiteiten moet ook omhoog 
bij meer leden 

 Probleem verschuift (meer teams > meer 
velden; nog steeds op rugbyveld spelen) 
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Bijlage 3: Mogelijke oplossing: combinatie wachtlijst en 
zondagtak 
Om de leden op de wachtlijst niet te verliezen aan andere verenigingen (door de lange 
wachttijd) kan er op zondag gespeeld worden. Dit zou in de formatie van 7x7 plaatsvinden. 
Hierbij maken we de eerste stap in het ‘wennen’ om op zondag te spelen. In een 7x7 formatie 
speelt men 2 x 30 minuten op een half veld. Met een half uur inlooptijd tussen de wedstrijden 
zou je 10 teams kunnen laten voetballen. Rekening houdend met de openingstijden van 
Olympos spelen we van 10.00u tot 17.00u. Per team worden 12 leden geplaatst, rekening 
houdend met blessures en afwezigheid. Dit maakt dat op zondag 12 x 10 = 120 leden van de 
wachtlijst toch een balletje kunnen trappen. 120 leden zullen allemaal een OlymPas 
aanschaffen.  
 
Randvoorwaarden:  

- zelf fluiten 
- eigen materiaalkast 

 
Bovenstaande beschrijving is nog maar een grove schets. Wanneer komende besturen het 
idee door willen zetten, moeten zij aan meer zaken denken.  
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Bijlage 4: Doelen extra contributie 

Tijdens de ledenavond MJBP van 18-3-2016 werd de volgende vraag voorgelegd: ‘Wat zijn 

posten waarvoor jij bereid zou zijn extra contributie te betalen?’ De antwoorden die 

hierop volgden zijn hieronder weergegeven. Ze staan op volgorde van prioritiet (de meeste 

aanwezigen wilden hun geld aan een kunstgrasveld uitgeven). Daarnaast is bij enkele 

doelen aangegeven hoeveel extra contributie de leden zouden willen betalen om dit doel 

te realiseren. Waar het vlak van eigen bijdrage leeg is, is niet bekend wat leden aan extra 

contributie zouden willen betalen voor dit doel.  

 

Verbetering Eigen bijdrage leden 

1) kunstgras €15,- tot €50,-  

2) trainingen scheidsrechters  

3) materiaal 
- trainingsmateriaal 
- sloten materiaalhok  
- eigen materiaal B/C-selectie 
- bidons standaard in shirtjestas 

 
B/C- teams: €5,-/ €2,- 
€1,- 
€5,-  
€4,- 

4) betere keet €10,- 

5) betaalde trainer voor H2 en Da 2  

6) trainerscursussen  

7) sponsoren door actieve commissie  

8) grensrechter bij selectie €5,- 

9) tribune €7,- 

10) werving selectiespelers  

11) intrapballen €1,- 

 

 

 

 

 


