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Notulen ALV III d.d. 04/06/2021  
 
Aanvang: 18:30 
Locatie: Online via Zoom 
 
Aanwezigen: Esra, Afra, Jesse, Steven, Florence, Marien, Cleo, Inge, Julian, Noah, Bas, 
Anne, Sanne, Dylan, YiYing, Pim, Stijn, Niels, Joëlle, Joren, Koen, Nanette, Ko, Jesse, Jacco, 
Caspar, Lars, Annet, Britt, Nyncke, Tom, Mick, Jarne. 
 
Afwezig met kennisgeving: 
 

1. Opening 
Esra heet iedereen welkom en opent de vergadering om 18:55.  
 
Esra vertelt dat het alweer even geleden is sinds ALV II. In de tussentijd is er, gelukkig, een 
hoop veranderd. Zo kan er weer gevoetbald worden sinds een tijdje en is de interne competitie 
een groot succes gebleken. De 27+ers kunnen vanaf morgen ook weer volledig meetrainen. 
Naast het veld is er ook het nodige gebeurd. Zo is de blokhutverbouwing eindelijk gerealiseerd 
en hebben onze verschillende commissies de nodige leuke en vooral originele activiteiten 
weten te organiseren, met als kers op de taart de silent disco georganiseerd door de LuCie.  
 

2. Vaststellen agenda 
Esra stelt de agenda vast.  De agenda wordt goedgekeurd en afgehamerd. 
 

3. Goedkeuren notulen vorige ALV 
Esra vraagt of er op- of aanmerkingen zijn op de notulen van de wissel ALV.  
De notulen worden goedgekeurd en afgehamerd. 
 

4. Samenstelling TC 2021/2022 
Esra vertelt dat er voor het komende seizoen een aantal wijzigingen in de samenstelling van 
de Technische Commissie plaatsvinden. Koen Bots, Luuk Wismans en Simon Bolwerk 
verlaten de TC en in hun plaats komen Cleo Krijgsman, Jutka Vries en Marien Hofstee. De 
samenstelling qua selecties is zoals op de dia te zien is. Voorzitter van de Technische 
Commissie is ook komend seizoen Anne Ham. 
 
De trainers voor de A-selectieteams blijven komend jaar voor H1 en D1 ongewijzigd. Voor H2 
wordt nog gezocht naar een trainer voor naast Caspar en voor H3 wordt nog gekeken of er 
een 3e trainer gevonden kan worden. Dit laatste geldt ook voor D3. Tot slot zal Lize Goossens 
Bert gaan assisteren bij D2. 
 
Esra hamert de samenstelling TC af.  
 
Esra geeft het woord aan Steven.  
 

5. Balans jaarplan 
Steven vertelt over de ontwikkelingen van de afgelopen tijd en de vooruitgang in het behalen 
van de doelen uit het jaarplan.  
 
Als het gaat om het eerste speerpunt is er goed nieuws: de blokhutverbouwing is afgerond en 
het materiaal ligt in de blokhut.  
Met betrekking tot het optimaliseren van het scheidssrechterssysteem worden er helaas nog 
steeds geen echte wedstrijden gevoetbald. Hier komt bij dat het op dit moment heel lastig is 
om mensen in te schrijven voor scheidsrechterscursussen, omdat er heel weinig aanbod voor 
is. Ook zijn de huidige cursussen gecanceld. Zodra het weer kan zal dit weer opgepakt 
worden. 
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Verder blijft corona een lastig punt. De activiteiten vinden allemaal in aangepaste vorm plaats 
op dit moment. Dit gold helaas ook voor het lustrum, wat desondanks ontzettend geslaagd 
was. Voor de eerstejaars is er een tijdje geleden een speciale wandelactiviteit georganiseerd. 
Deze activiteit was helaas niet erg populair. 
 
Tot slot de gezelligheid langs de lijn. Ook hiervoor geldt dat gezelligheid op dit moment heel 
lastig is, omdat het simpelweg niet de bedoeling is. Daarnaast is, zoals tijdens de HALV 
gemeld, het realiseren van een overkapping jammer genoeg niet haalbaar. Wel begint het 
onder handen nemen van de tribune in de eindfase te belanden, zodat die hopelijk zo snel 
mogelijk weer gebruikt kan worden.  
 
Steven geeft het woord aan Jesse.  
 

5.1 Financieel beleid 
Jesse geeft een update over de financiële situatie van Odysseus. Odysseus verkeert ondanks 
corona nog altijd in een financieel gezonde positie. Dit is terug te zien in de geplande 
investeringen van het bestuur dit jaar. Deze hebben gelukkig allemaal doorgang kunnen 
vinden. 

• Allereerst is de blokhutverbouwing helemaal afgerond. Deze is wat duurder uitgevallen 
dan vooraf begroot was, maar om dat te compenseren is er extra werk in gestoken om 
de flexibele subsidie hiervoor binnen te halen. Hiervoor is er een bedrag van €2.369,- 
toegekend. 

• Met de realisering van de blokhutverbouwing zijn met name de B/C-selectie er qua 
ruimte op vooruitgegaan. Hierdoor kon er geïnvesteerd worden in extra ballen per 
team. Op dit moment bezit ieder team het aantal ballen dat volgens het technisch 
beleidsplan nodig is.  

• Inmiddels is bekend dat er dit seizoen geen officiële wedstrijden meer worden 
gespeeld. Daarom zal de investering in het scheidsrechterssysteem niet meer worden 
voortgezet.  

• Voor de DJ-commissie is er een draaitafel aangeschaft die al regelmatig op zaterdag 
wordt aangesloten om het langs de lijn aangenamer te maken.  

Jesse geeft het woord aan Marien. 
 
         5.2 Externe zaken 
Marien vertelt over de externe zaken. Zoals op de vorige alv al benoemd is, wordt er gezocht 
naar een nieuwe stamkroeg. Sinds die alv hebben de gesprekken lange tijd stilgelegen omdat 
de kroegen dicht waren vanwege corona. Maar sinds twee weken zijn de gesprekken weer 
gestart. Zo zijn er nu ook gesprekken gevoerd met de Mick en ’t Gras van de Buren. 

Op 12 juni zal de allereerste ING Vrouwenvoetbal dag plaats vinden. Deze dag zal in het teken 
staan van het vrouwenvoetbal. 
 
Ten slotte hebben we sinds kort een nieuwe samenwerking met Unipartner. Dit is een stichting 
die banen en projecten voor enthousiaste studenten regelt. Unipartner zal de komende 
seizoenen een bord langs het veld nemen. 
 
Koen vraagt wat de ING Vrouwenvoetbaldag precies inhoudt. 
Marien reageert dat dit een dag is die in het teken staat van vrouwenvoetbal, om te vieren hoe 
dat gegroeid is. Deze dag wordt gesponsord door ING. Op die dag gaan alle damesteams 
een voetbalwedstrijd spelen op groot veld en de ING heeft hesjes naar ons gestuurd.  
 
Noah vraagt of er nog wat is gekomen uit de gesprekken met de Mick en ’t Gras van de Buren. 
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Marien vertelt dat er nu vier verkennende gesprekken zijn gevoerd met vier kroegen. We willen 
nog met andere kroegen het gesprek aangaan. Als die gesprekken geweest zijn wordt er een 
overzicht gemaakt van de kroegen en dan gaan we met één of twee kroegen verder het 
gesprek aan om een beslissing te maken.  
 
Ten slot vertelt Marien dat een paar weken geleden het laatste VvO cadeau geregeld is. Alle 
teams hebben nieuwe, grote ballenzakken gekregen. Hierdoor kunnen nu alle ballen tegelijk 
naar het veld gesleept worden. Ook de pannakooi is inmiddels bestickerd met het VvO logo. 
 
Marien geeft het woord aan Steven.  
 
          5.3 Organisatorisch beleid 
Steven vertelt dat er op organisatorisch vlak een nieuw meerjarenbeleidsplan ligt. Hierin zijn 
de plannen en het beleid voor de komende vijf jaar beschreven.  
 
Daarnaast is er een alumnicommissie gevormd. Hier wordt nog aan gewerkt, zodat we de 
alumni beter bij de vereniging kunnen betrekken.  
 
Tot slot treedt er met ingang van 1 juli 2021 een nieuwe wet in werking: de WBTR. Voor 
Odysseus betekent dit dat er in het bestuur afspraken moeten worden gemaakt in het kader 
van ‘goed bestuur’. Deze afspraken worden deze maand gemaakt en vastgelegd. Op termijn 
zal, binnen vijf jaar, een wijziging van de statuten nodig zijn, en ook een wijziging van het HR 
ligt voor de hand.  
 
Steven geeft het woord aan Cleo. 
 
        5.4 Sportief beleid 
Cleo vertelt dat de Regiocup  van de KNVB helaas geen doorgang heeft kunnen vinden voor 
senioren. De jeugd gaat dit weekend wel van start. Voor de senioren was het helaas niet 
mogelijk in verband met de huidige coronamaatregelen. 

In plaats van de Regiocup is de Interne Competitie opgezet voor het plezier van de leden. Dit 
is goed verlopen! Het is leuk voor iedereen om op de zaterdagen weer bij Odysseus te zijn. 
 
Cleo geeft het woord aan Florence. 
 
      5.5 Sociaal beleid 

• Lustrum 
Florence vertelt dat er op zaterdag 22 mei een leuke silent disco georganiseerd is door de 
LuCie. Er zijn ook voorbereidingen getroffen voor volgend jaar aangezien het officiële lustrum 
zal namelijk verplaatst worden naar 2021/2022. De lustrumweek zal wederom in de week van 
23 mei zijn. Tevens is er vorige week een nieuwe Lustrumcommissie gevormd, die binnenkort 
bekend gemaakt wordt. Er is een overdrachtsvergadering geweest met een aantal oud 
LuCieleden en twee bestuursleden en er volgt een overdrachtsdocument voor de LuCie van 
2021/2022.  
 

• Activiteiten 
Op zaterdag 12 juni vindt de derde en laatste AcCiviteit plaats: outdoor lasergamen. Zondag 
13 juni is de vrijwilligersbedankdag. De vrijwilligers worden op deze dag in het zonnetje gezet 
als blijk van waardering voor hun inzet dit jaar. Op zaterdag 19 juni vindt de Benefietwedstrijd 
plaats. Op zondag 27 juni vindt de aanvoerdersdag plaats. Op deze dag worden alle 
aanvoerders in het zonnetje gezet en bedankt voor hun inzet als aanvoerder dit jaar. Op 23 
t/m 25 juli zullen we dit seizoen afsluiten met het Odytoernooi. 
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• Eerstejaars 
Dit jaar was het streven om eerstejaars zo goed mogelijk bij de vereniging proberen te 
betrekken. Het initiatief van de papa en mama groep begon vrij goed, maar de nieuwe 
maatregelen maakten het steeds lastiger om dit tot een succes te maken. Een positieve 
vordering is wel dat steeds meer eerstejaars zich aanmelden voor de activiteiten en hier 
vervolgens langer in blijven hangen en zich opnieuw inschrijven. Bovendien zijn veel 
eerstejaars dit jaar geplaatst in verschillende commissies wat de binding met Odysseus heeft 
versterkt.  
 

• Aftrap 
Van 27 t/m 29 augustus staat de aftrap op de planning, het introductieweekend voor circa 80 
eerstejaars. De ASO is druk bezig activiteiten bedenken voor tijdens dit weekend. De 
accommodatie Katteveld is geregeld en hier wordt contact mee onderhouden. Het hoofdveld 
is gereserveerd bij Olympos voor de seizoensopening. De ASO bedenkt ook een plan B, 
mocht het introductieweekend niet in originele vorm door kunnen gaan.  
 
Florence geeft het woord aan Steven.  

 
5.6 Olympos 
Steven deelt nogmaals mee dat, binnen het beleid rond Olympos, het goed is om nog eens te 
vermelden dat de blokhutverbouwing zo goed als is afgerond.  
 
Verder is er door Jesse en Afra gewerkt aan een nieuwe OlymPas-regeling voor mensen die 
langdurig afwezig zijn bij Odysseus door een vervelende blessure of door een langdurig 
verblijf in het buitenland.  
 
Tot slot is er nog nieuws met betrekking tot Olympos 2.0. Op aandringen van Olympos, de 
Sportraad, andere studentensportverenigingen en Odysseus zelf, heeft de universiteit 
besloten om een nieuw extra capaciteitsonderzoek uit te voeren. 
Hiermee hoopt de universiteit een realistischer beeld te krijgen van de verhoudingen tussen 
het huidige “Mulier-rapport” en de problemen die wij aangeven te hebben. We hopen samen 
met de Sportraad en Olympos dat dit onderzoek op tijd wordt afgerond, zodat de 
omgevingsvisie voor het USP nog voor de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar naar 
de raad kan. De vormgeving van de omgevingsvisie laat namelijk nog op zich wachten, zodat 
de bevindingen uit dit onderzoek mee kunnen worden genomen. Mocht het onderzoek niet 
opschieten, bestaat er een kans op extra vertraging van de omgevingsvisie, wat heel 
vervelend zou zijn.  
 
Steven geeft het woord aan Esra.  
 
Esra hamert de balans van het jaarplan af. 
 
Esra geeft het woord aan Jesse. 
 
6. Tussenstand begroting en prognose 
Jesse geeft een beeld van de tussenstand van de begroting en de prognose voor het tweede 
halfjaar.  

 

6.1 baten 
Jesse vertelt dat aan de baten kant inmiddels bijna alle verwachte inkomsten binnen zijn. Van 
slechts enkele posten worden nog inkomsten verwacht. Bijvoorbeeld van de VvO’s en alumni. 
De automatisch incasso’s zijn inmiddels geïnd en wat daarbij opvalt is dat het aantal VvO’s 



 5 

en Alumni hoger uitgevallen dan op voorhand voorspeld was. Daarnaast is het fijn dat dit jaar 
de overige subsidie hoger is uitgepakt door de reeds ontvangen flexibele subsidie.  
 
6.2 lasten 
De KNVB is gestopt met het innen van de contributie door het gebrek aan een competitie. 
Hiermee is deze kostenpost gehalveerd. Er wordt nagedacht over een eventuele contributie 
teruggave. Er is in deze fase van het jaar nog wat onduidelijkheid over hoe de afrekening er 
uiteindelijk uit zal gaan zien. Denk hierbij bijvoorbeeld aan uitgaven/inkomsten voor het 
lustrum. Hierom is er nu nog geen goed beeld bij wat we precies zullen overhouden/verliezen.  
 
Verder wordt er de komende tijd nog geïnvesteerd in een voorraad broekjes en sokken. 
Hiervoor wordt het openstaande sponsorbedrag van Paul Pessel gebruikt.  
 
6.3 Commissies 
Jesse vertelt dat het bij de commissies opvalt dat veel commissies lichte verliezen hebben 
geleden. Doordat dit jaar veel activiteiten in beperkte vorm door konden gaan is ervoor 
gekozen om strak te begroten en hebben de commissies lichte verliezen geleden.  
 
Er zijn geen vragen over de tussenstand begroting en prognose. Jesse geeft het woord aan 
Esra. 
 
Esra hamert de tussenstand begroting en prognose af. 
 
Esra geeft het woord aan Steven. 
 
7. Meerjarenbeleidsplan 2021-2026 
Steven presenteert het meerjarenbeleidsplan van USVV Odysseus ‘91 voor de periode 2021-
2026.  
 
Vanaf februari hebben er met verschillende partijen gesprekken plaatsgevonden om input op 
te halen voor het meerjarenplan. Allereerst heeft het bestuur met elkaar vergaderd, maar ook 
met de Technische Commissie, de Kascommissie, oud-leden van de PR-commissie en de 
Commissie van Advies zijn gesprekken gevoerd. Ook heeft het bestuur met andere SSV’s, 
Olympos en de Sportraad om tafel gezeten. Vervolgens hebben er in maart inputsessies 
plaatsgevonden met de leden, twee van ieder team. De uitkomsten van de gesprekken en de 
inputsessie hebben geleid tot een conceptversie. Deze is in mei met geïnteresseerde leden 
besproken. Dit heeft geleid tot het huidige meerjarenbeleidsplan. 
 
Het beleidsplan bestaat allereerst uit vier hoofdstukken, te weten “Sportief beleid”, “Financieel 
beleid”, “Organisatorisch beleid” en “Extern beleid”. Aanvullend hierop bestaan er twee 
bijlagen, over de onderwerpen “Groei” en “MBO-studenten”. 
 
7.1 Sportief beleid 
Steven laat de doelstellingen van de komende vijf jaar zien. Deze doelstellingen komen 
overeen met de doelstellingen uit het technisch beleidsplan. De selectieteams, zowel bij de 
dames als de heren selectie, spelen lager dan het doel is op dit moment. Om deze 
doelstellingen te halen wordt ingezet op professionalisering van de A-selectie, onder meer 
door het plan om de trainers van de derde elftallen een vergoeding te bieden. Daarnaast wordt 
er gebruik gemaakt van de werkgroep voor de werving van A-selectiespelers. Deze werkgroep 
speelt een grote rol bij het binnenhalen van talentvolle spelers. 
 
Met betrekking tot de scheidsrechters bij Odysseus wordt het doel gesteld op een 
tevredenheidspercentage van 60% in het seizoen 2025/2026. Om dit te bereiken wordt de 
groep vrijwillige scheidsrechters bij Odysseus vergroot; aan het begin van het jaar is in dit 
kader “Fluit je Rijk” geïntroduceerd. Als doel voor 2026 geldt om op dat moment een groep 
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van 30 Fluit je Rijkers te hebben. Daarnaast is het doel om 10 clubscheidsrechters te hebben. 
De begeleiding vanuit een actieve scheidsrechterscommissie helpt hierbij, bestaande uit zes 
leden. 
 
Trainers zijn bij Odysseus erg belangrijk. Er wordt de komende jaren ingezet op het aanbieden 
van handvatten aan trainers en het bevorderen van de kennisuitwisseling onderling. Dit wordt 
onder andere gedaan door het nieuwe trainersplatform, door trainersavonden en door het 
vergoeden van trainerscursussen. 
 
7.2 Financieel beleid 
Op financieel gebied zijn ook enkele dingen te melden. Er wordt de komende jaren bij de 
begroting ingezet op een evenwichtssaldo aan het eind van het jaar. Daarnaast wordt er een 
gezonde reserve behouden waar Odysseus minstens een half jaar mee vooruit kan, indien 
alle inkomsten wegvallen. Dit betreft op dit moment €21.000,-. Omdat Odysseus op dit 
moment meer spaargelden bezit, blijft er de komende jaren nagedacht worden over manieren 
waarop dit geld duurzaam in de club kan worden geïnvesteerd. Dit kan gebeuren door middel 
van eenmalige langetermijninvesteringen, wanneer de mogelijkheid hiertoe zich voordoet.  
 
Verder wordt er ingezet op het aantal VvO’s te verhogen van 52 naar 60 in 2026, en het aantal 
alumni van 81 naar 100 in 2026. Met betrekking tot de sponsors van Odysseus ligt de focus 
op samenwerkingen waarbij we kortingen, diensten of producten krijgen in ruil voor een 
tegenprestatie. Bovendien wordt er ingezet op het aangaan en behouden van een vaste 
samenwerking met een stamkroeg, een materiaalleverancier, een kledingleverancier en een 
uitzendbureau. 
 
Nanette vraagt of de eenmalige investeringen gebonden zijn aan een nieuwe locatie. 
Aangezien Odysseus over negen jaar kan zijn verhuisd.  
 
Steven reageert dat dit afhangt van het geval. Het moet altijd door de ALV worden 
goedgekeurd, en met de Kasco worden besproken. Het kan dus niet zomaar worden 
aangenomen. Dit jaar hebben we nog gezegd dat de blokhutverbouwing een goede 
investering is. Als het twee jaar is voor een verhuizing kun je bepalen dat het geen goed idee 
meer is. Dat kun je bepalen per geval. Een structureel geval is voor minimaal 3 jaar, dat blijft 
het uitgangspunt.  
 
Steven gaat door en vertelt dat het op dit moment niet voor de hand ligt om de contributie te 
verhogen. Er zijn wel factoren die de komende jaren van invloed kunnen zijn op de contributie 
en die een eventuele verhoging kunnen veroorzaken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan structureel 
hoog uitvallende trainerskosten, een verhoging van de contributie vanuit de KNVB, een 
verhoging van de kosten van aangesloten abonnementen, investeringen ten behoeve van de 
veldcapaciteit en significante structurele investeringen om doelen uit dit meerjarenbeleidsplan 
te behalen.  
 
7.3 Organisatorisch beleid 
Het organisatorische beleid voor de komende jaren betreft allereerst natuurlijk Olympos 2.0. 
Dit is de komende jaren ontzettend belangrijk. Zoals ook de afgelopen tijd het geval is 
geweest, wordt er blijvend ingezet op het vergroten van de veldcapaciteit, zodat er meer 
mensen bij Odysseus kunnen voetballen. Ook wordt er ingezet op clustering van de velden 
en faciliteiten, en het behoud van de huidige faciliteiten.  
 
In dit kader vinden is het belangrijk om vast te leggen hoe eventuele groei kan worden 
vormgegeven en wat hierbij van belang is. Dit wordt uitgebreid besproken in bijlage 1. 
Daarnaast hangt het capaciteitsprobleem ook samen met het vraagstuk of MBO-studenten op 
termijn lid moeten zouden kunnen worden van studentensportverenigingen. De kansen en de 
uitdagingen die hierbij komen kijken zijn neergelegd in bijlage 2. Odysseus staat er in dit kader 
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voor open om te kijken wat er kan om ook MBO-studenten een plek te bieden, maar aspecten 
zoals het capaciteitsprobleem maken het op dit moment lastig. 
 
Verder worden er in het meerjarenbeleidsplan nog andere onderwerpen aangesneden. Dit is 
terug te lezen in het document. 

 
7.4 Extern beleid 
Tot slot vertelt Steven over het externe beleid. Odysseus heeft te maken met verschillende 
externe partijen, los van de sponsors die Odysseus heeft en eerder zijn besproken. Denk 
hierbij aan Olympos natuurlijk, maar ook aan de Sportraad, die onze belang behartigt. Verder 
werkt Odysseus samen met andere studentensportverenigingen, en wordt er in toenemende 
mate samengewerkt met verschillende studierichtingen. Tot slot heeft Odysseus uiteraard ook 
veel te maken met gemeente Utrecht en de universiteit, vooral als het gaat om Olympos 2.0. 
 
Voor deze externe relaties geldt dat het erg belangrijk is om samen te werken waar mogelijk, 
omdat dit de vereniging veel kan bieden. Dit is dan ook het doel voor de komende jaren. Het 
is echter ook van belang om onze eigen specifieke belangen helder te communiceren. Zeker 
richting de gemeente en de universiteit is een proactieve houding de komende jaren 
essentieel.  
 
Steven geeft het woord aan Esra. 
 
Er zijn geen verdere vragen over het meerjarenbeleidsplan. 
 
Esra keurt het meerjarenbeleidsplan goed en hamert hem af. 
 
Esra last een pauze in om 19:37.  
 
Esra heropent de vergadering om 19:50 en geeft het woord aan Jesse. 
 
8. OlymPas regeling 
Jesse vertelt dat het aan het begin van het seizoen opviel dat er geen eenduidig beleid is wat 
betreft leden met een langdurige afwezigheid gedurende het seizoen. Deze regeling biedt een 
mogelijkheid om mensen die langdurig geblesseerd zijn of voor langere tijd in het buitenland 
zijn, financieel tegemoet te komen. Het bestuur is van mening dat een lid niet hoeft te betalen 
voor voorzieningen waar hij/zij geen gebruik van maakt. Deze regeling gaat te allen tijde in 
overleg met de secretaris en hiervoor dient men goedkeuring te vragen. 

Deze regeling geldt dus voor mensen die langdurig geblesseerd zijn of voor langere tijd in het 
buitenland zitten, maar wel lid willen blijven bij Odysseus. Hierbij zijn er 4 situaties mogelijk. 
Hoe deze precies in elkaar steken, is te lezen in het document. Door deze regeling loopt 
Odysseus geen inkomsten mis. De subsidie die wij mislopen doordat een lid geen OlymPas 
heeft, dient terugbetaald te worden aan de vereniging. In ruil daarvoor hoeft het lid geen 
jaarlijkse OlymPas aan te schaffen. Daarbij blijft de hoogte van de contributie altijd gelijk. Deze 
regeling is enkel toepasbaar bij goedkeuring van de secretaris.  

Dylan vraagt hoe we controleren of iemand die bijvoorbeeld na een half jaar weer terug is, 
weer een OlymPas heeft? 

Jesse vertelt dat dat de reden is dat het gecommuniceerd wordt naar de secretaris. De 
secretaris communiceert de afwezigheid van het lid naar overige belangrijke partijen binnen 
Odysseus. Daarnaast wordt er twee keer per jaar gecontroleerd of mensen een OlymPas 
bezitten. Dan wordt er ook gecontroleerd of de OlymPassen zijn aangeschaft en of diegene 
dat alsnog moet worden aangeschaft. In principe wordt er ook aan je gevraagd hoelang je 
afwezig bent zodat er tussentijds wordt gecommuniceerd hierover.  
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Koen vraagt wat de reden is dat mensen die er niet zijn, die geen gebruik maken van de 
faciliteiten, wel missende subsidie voor Odysseus moeten betalen. 

Jesse vertelt dat we door deze regeling ervoor willen zorgen dat Odysseus geen subsidies 
misloopt. Normaal gesproken zouden we voor ieder lid subsidie ontvangen. Nu komen we hen 
tegemoet zodat ze geen volledige OlymPas hoeven aan te schaffen, maar dan willen wij geen 
geld mislopen. Zo blijven ook alle leden gelijk. 

Koen reageert dat de subsidie er ook is omdat de mensen die een OlymPas hebben gebruik 
maken van de faciliteiten van Olympos. Stel, ik ben er een half jaar niet, en maak geen gebruik 
van de faciliteiten, dan heeft de vereniging geen recht om die subsidie te ontvangen. Waarom 
zou dat lid het dan moeten terugbetalen aan Odysseus? 

Jesse reageert dat Odysseus subsidie ontvangt voor trainers- en competitiesubsidie. Als je lid 
bent betalen wij een bepaald bedrag voor je aan de KNVB, ongeacht of je voetbalt of afwezig 
bent, dus wij betalen dat bedrag alsnog. Om dat te compenseren betaalt hij/zij de subsidie 
aan ons terug. 

Koen reageert dat die mensen wel gewoon contributie betalen. Dus daar haal je de KNVB 
kosten wel uit. Koen geeft ons mee om er goed over na te denken. Het voelt op dit moment 
alsof je die mensen voor niets 14 of 28 euro aansmeert, zonder dat dat nodig is.  

Jesse reageert dat hij dit nog een keer gaat overleggen met de Kasco.  

Esra hamert de OlymPas regeling af.  

Esra geeft het woord aan Steven.  

9. Vergoeding trainers H3/D3 
Steven presenteert het plan om de trainers van Heren 3 en Dames 3 met ingang van volgend 
seizoen een vergoeding te bieden. Het bieden van een vergoeding dient drie doelen. 
Allereerst kunnen er meer eisen worden gesteld aan de trainers, waarmee het niveau van de 
trainingen en daarmee de teams wordt verhoogd. Zoals tijdens de presentatie van het 
meerjarenbeleidsplan is laten zien, is dit nodig om de langetermijndoelstellingen van deze 
teams te behalen. 
 
Dit is ook belangrijk om de langetermijndoelstellingen van de overige A-selectieteams te 
halen. Een hoger niveau van de derde teams bevordert de doorstroming van spelers van deze 
teams naar de hogere teams. Om de aansluiting van deze teams op de tweede teams te 
verbeteren, is vorig jaar met de invoering van het technisch beleidsplan bepaald dat Heren 3 
en Dames 3 onder de A-selectie vallen en ook twee keer per week trainen. Nu deze teams 
volwaardige A-selectieteams zijn, willen we ook de trainers gelijk behandelen. Na de 
vergoeding voor de trainers van de tweede teams, verdienen de trainers van de derde teams 
daarom in onze ogen eenzelfde vergoeding.  
 
Tot slot maakt een vergoeding het trainerschap van Heren 3 en Dames 3 aantrekkelijker. Dit 
is wenselijk, omdat het de afgelopen jaren regelmatig lastig was om trainers voor de teams te 
vinden. 
 
De hoogte van de vergoedingen is grotendeels gebaseerd op de hoogte van de vergoedingen 
voor de trainers van de tweede teams; in elke schaal is de vergoeding €200,- lager. Net als 
het geval is bij de trainers van Heren 2 en Dames 2, wordt de hoogte van de vergoeding 
bepaald door de schaal waarin de trainer met de meeste ervaring (en eventueel een diploma) 
valt. De trainers verdelen deze vergoeding onderling. 
 
Over de financiële vergoedingen is te zeggen dat de kosten voor volgend jaar volgens de 
voorlopige indeling neerkomen op €1294,-. Hierbij moet worden gezegd dat de kosten voor 
de vergoedingen van de trainers van de tweede teams volgend jaar neerkomen op €2541,-. 
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Samen vormen deze kosten een significante kostenpost op de begroting. Voor nu betekent 
dit waarschijnlijk geen contributieverhoging, maar structureel hoge trainerskosten kunnen op 
de lange termijn wel consequenties hebben. Denk hierbij aan minder structurele investeringen 
of een eventuele contributieverhoging. Dit is zoals jullie zagen eerder benoemd bij de 
presentatie van het meerjarenbeleidsplan (paragraaf 3.3). 
 
Dylan vraagt of de ervaring alleen geldt als je trainen geeft bij Odysseus.  
 
Steven reageert dat het puur gaat om de ervaring. Als diegene dat ergens anders heeft 
opgedaan, rekenen we dat zeker mee. Er gelden wel voorwaarden, maar die staan erbij. 
 
Dylan vraagt hoe dit wordt gecontroleerd. Iemand kan zomaar zeggen dat hij/zij ergens voor 
een bepaalde periode trainen heeft gegeven.  
 
Steven reageert dat we dit kunnen controleren met referenties of bij de club waar hij/zij trainen 
heeft gegeven.  
 
Joren stelt dat de aantrekkelijkheid van trainers voor D3/H3 groter wordt gemaakt hiermee. 
Hij vraagt of er ook wordt gekeken naar andere manieren om mensen aan te trekken die 
hiervoor geschikt zijn, naast een hogere beloning. 
 
Steven reageert dat dit niet het enige middel is wat we gebruiken om trainers aan te trekken. 
Bijvoorbeeld via de website wordt de vacature gepromoot. Daarnaast is de Technische 
Commissie hier altijd mee bezig. We hopen vooral dat deze regeling een boost geeft.  
 
Dylan reageert dat H3/D3 nu een vergoeding krijgt voor trainers. Stel, er komt iemand van 
een externe club die ervaren is, wordt de huidige trainer dan aan de kant gezet en krijgt die 
ander dan voorrang?  
 
Steven reageert dat we het niveau van de A-selectie trainers echt naar een hoger niveau 
willen tillen. Als er een trainer komt met hele goede ervaring kan het zijn dat die trainer een 
plek krijgt. We gaan niet zomaar trainers wegsturen, wellicht kunnen zij naar een ander team. 
We gaan wel voor de beste trainers, waar dan ook een vergoeding tegenover staat.  
 
Joren vraagt of het een voorwaarde is voor deze vergoeding dat de trainers bij alle wedstrijden 
en trainingen aanwezig zijn.  
 
Steven reageert dat het verschil met de situatie van nu zal zijn dat er contractuele afspraken 
komen. Wat er precies in komt te staan is nog niet helemaal duidelijk, maar dit kan er zeker 
onder vallen. We kunnen wel eisen stellen als wij hen een vergoeding geven.  
 
Esra hamert het plan af en keurt het goed voor komend seizoen. 
 
10. Teamtrainingsleden 80/20 
Bij het opstellen van de 80/20-lijst worden trainingsleden in de huidige situatie hoger geplaatst 
dan wedstrijdleden. Dit betekent dat zij, ongeacht hun afstudeerdatum, bovenaan de 80/20-
lijst staan en een groter gevaar lopen om weggestuurd te worden bij Odysseus. De reden om 
trainingsleden hoger te plaatsen dan wedstrijdleden betrof het feit dat trainingsleden over het 
algemeen minder betrokken zijn bij de vereniging dan wedstrijdleden. 
 
Net als de overige trainingsleden, worden teamtrainingsleden op dit moment als trainingslid 
beschouwd bij het opstellen van de 80/20-lijst. Dit jaar is gebleken dat dit een reële kans kan 
opleveren dat teamtrainingsleden worden weggestuurd bij Odysseus, wanneer zij nog maar 
een jaar lid zijn bij de vereniging en aan het wachten zijn op een plek in een wedstrijdteam. 
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Zo’n situatie is volgens het bestuur ongewenst. Veel teamtrainingsleden zijn immers in een 
trainingsteam geplaatst met het doel om ze na een jaar door te laten stromen naar een 
wedstrijdteam. Bovendien zijn huidige teamtrainingsleden over het algemeen net zo betrokken 
zijn bij de vereniging als wedstrijdleden.  
 
Met het bestuur is nagedacht over een mogelijkheid om de 80/20-regeling in dit opzicht aan 
te passen. Doormiddel van de volgende stellingen wordt er gekeken naar de mening van de 
leden betreffende dit onderwerp. 
 
Stelling 1: Teamtrainingsleden nemen over het algemeen een andere positie in binnen de 
vereniging dan overige trainingsleden. 
 
75% is voor de stelling, 25% is het oneens met de stelling.  
 
Stelling 2: Teamtrainingsleden moeten op een andere manier worden behandeld bij het 
opstellen van de 80/20-lijst dan in de huidige situatie het geval is.  
 
61% is voor stelling twee, 39% is het oneens met de stelling.  
 
Dylan zegt dat hij vindt dat teamtrainingsleden en trainingsleden even hoog als wedstrijdleden 
moeten worden beschouwd op de 80/20-lijst, niet alleen teamtrainingsleden.  
 
Noah zegt dat hij het eens is met Dylan. Hij vindt dat teamtrainingsleden beter behandeld 
moeten worden op de 80/20 lijst, maar ook de trainingsleden.  
 
Anne S. reageert dat het niet handig is om met uitzonderingen op de regels te werken. Het is 
goed om iedereen gelijk te behandelen. Sommige mensen worden ook in een team geplaatst 
als trainingslid zonder dat ze ervoor kiezen. Je kunt zowel in D8 worden geplaatst als 
trainingslid om te starten, als in D9, als teamtrainingslid. Je gaat er dan vanuit dat er andere 
intenties zijn. Iedereen moet gelijk worden beschouwd, wedstrijd- en trainingsleden.  
 
Jacco stelt dat trainingsteams zijn ontstaan zodat er meer vrouwen bij Odysseus kunnen 
komen maar omdat er geen capaciteit is om hen allemaal wedstrijd te voetballen. Ze gaan 
erbij om bij Odysseus te komen. Dat is wel anders dan trainingsleden. Trainingsleden worden 
lid om het erbij te doen, maar niet met volle overtuiging. Jacco is het er daarom niet mee eens 
om iedereen gelijk te trekken. Teamtrainingsleden mogen voorrang krijgen op trainingsleden, 
maar het is wel goed om duidelijkheid te houden.  
 
Nyncke reageert dat je wel kan weten of trainingsleden van normale wedstrijdteams andere 
ambities hebben dan dames van D9 of D10. Ze geven aan wat hun ambities zijn op het 
aanmeldformulier, dus dat kan wel worden meegenomen.  
 
Mick is het ermee eens dat uitzonderingen niet goed zijn, maar we moeten ook niet in paniek 
raken als er een of twee uitzonderingen worden gemaakt.  
 
Afra vertelt dat er is nagedacht door het bestuur over manieren waarop een aanpassing van 
de 80/20-regeling concreet vorm zou kunnen krijgen. Dit betreft de regeling waarbij alle 
teamtrainingsleden voortaan in hun eerste jaar als wedstrijdlid worden behandeld. 
Teamtrainingsleden die het jaar erop in een trainingsteam blijven, worden de jaren die daarop 
volgen als trainingslid beschouwd.  
Deze regeling levert winst op voor de teamtrainingsleden en voorkomt onduidelijkheid. Als 
nadeel geldt dat ook teamtrainingsleden die niet de intentie hebben om wedstrijdlid te worden 
in hun eerste jaar als wedstrijdlid worden behandeld. Bij het afwegen van de voordelen voor 
de overige teamtrainingsleden, en de duidelijkheid van de regeling, weegt dit volgens het 
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bestuur sterk op tegen dit nadeel. 

 
Stelling 3: Een regeling waarin álle teamtrainingsleden in hun eerste jaar als wedstrijdlid 
worden behandeld is een geschikte en wenselijke oplossing voor het huidige probleem. 
 
39% is voor de stelling, 61% is het oneens met de stelling.  
 
Koen zegt dat het heel gecompliceerd klinkt. Daarnaast vraagt hij waarom er onderscheid 
wordt gemaakt tussen teamtrainingsleden en trainingsleden aangezien de dames in D9 en 
D10 nu een voorrangspositie krijgen op andere trainingsleden. Een trainingslid in bijvoorbeeld 
H6 kan ook heel actief zijn. Waarom zou hij wel weg gestuurd moet worden? Waarom worden 
niet alle leden meegenomen worden en gelijk behandeld op de 80/20-lijst? 
 
Afra reageert dat er bij deze kwestie vanuit wordt gegaan dat er in 2017 werd besloten dat 
trainingsleden hoger op de 80/20-lijst worden geplaatst dan wedstrijldeden. Hier zijn wij vanuit 
gegaan en we wilden teamtrainingsleden een voordeel bieden aangezien wij dit jaar zagen 
dat er een redelijke kans is dat zij na hun eerste jaar weg worden gestuurd. Als uit deze 
stellingen blijkt dat iedereen vindt dat teamtrainingsleden en trainingsleden gelijk aan 
wedstrijdleden mogen worden geplaatst op de 80/20-lijst, is dat ook een uitkomst wellicht.  
 
Koen reageert dat hij dit begrijpt maar dat hij vindt dat teamtrainingsleden en trainingsleden 
gelijk aan wedstrijdleden moeten worden beschouwd omdat het hier alleen maar lastig van 
wordt. 
 
Inge reageert dat ze het eens is met Koen dat er geen onderscheid moet zijn tussen 
teamtrainingsleden en trainingsleden. Als dit plan wordt doorgezet dan moeten alle 
eerstejaars trainingsleden een betere positie moeten krijgen. Bij herenteams zijn er geen 
trainingsteams, maar deze trainingsleden willen vaak ook doorstromen naar wedstrijdteams.  
 
Bas reageert dat hij het niet relevant vindt of iemand de wil heeft om wedstrijdlid te worden. 
Het belangrijkste is dat iemand nieuw is bij Odysseus en de kans moet krijgen om actief te 
worden. Daarom is het goed om iedereen gelijk te stellen. Daarnaast is het voorstel lastig voor 
het bestuur, maar ook voor de Technische Commissie. Bas vindt ook dat alle leden gelijk 
moeten worden gesteld op de 80/20-lijst. 
  
Jacco is benieuwd in hoeverre deze situatie dringend is. Is de situatie waarbij 
teamtrainingsleden worden weggestuurd door de 80/20-lijst reëel? 
 
Afra reageert dat dit jaar iedereen mocht blijven die op de 80/20-lijst, maar dat er wel veel 
meiden van trainingsteams vrij hoog stonden en dat we ervoor willen zorgen dat dit goed 
geregeld is, mocht het gebeuren dat zij daadwerkelijk worden weggestuurd na hun eerste jaar.  
 
Evalien is het er niet mee eens dat trainingsleden niet gelijk worden gesteld aan 
wedstrijdleden. Het is heel vervelend als een wedstrijdlid wordt weggestuurd, terwijl zij veel 
bijdragen aan Odysseus, vooral in de A-selectie. Een trainingslid brengt minder op qua 
prestaties, waar wij als Odysseus voor gaan, en die mag dan blijven. Evalien zou de situatie 
houden zoals het nu is.  
 
Steven stelt dat er, op basis van wat er nu is besproken, nog een laatste stelling wordt 
voorgesteld. 
 
Stelling 4: Teamtrainingsleden en trainingsleden moeten gelijk worden gesteld met 
wedstrijdleden op de 80/20-lijst.  
 
76% is voor de stelling, 24% is tegen de stelling.  
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Steven stelt dat dit goed is voor het bestuur om mee te nemen. 
 
Steven geeft het woord aan Esra. 
 
Esra hamert teamtrainingsleden 80/20 af.  
 
11. WVTTK 
Er zijn geen WVTTK’s binnen gekomen.  
 
Esra hamert de WVTTK’s af.  
 
12. Rondvraag 
Bas stelt dat hij vindt dat het de organisatie rondom deze online ALV goed is verlopen. Er zijn 
veel nuttige dingen besproken en er zijn veel mensen gekomen.  
 
Esra hamert de rondvraag af.  
 
13. Sluiting 
Esra bedankt iedereen voor de aanwezigheid bij de ALV.  

Esra sluit de vergadering om 20:49. 

 

 


