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Notulen ALV III d.d. 1 juni 2018 
 
 
Inloop: 19.00u 
Aanvang: 19.15u 
Locatie:De Uithoek, 2e Daalsedijk 2-B, Utrecht 
 
 
Aanwezigen: Koen Löwenthal, Esmée Mangoensoewito, Eveline Meijers, Karen Friele, Nicky 
Werumeus Buning, Lucas Teunissen, Marloes Vredenborg, Yannic Doeve, Saskia Dane, Pim Scholts, 
Esmée Bone, Bas Bos, Jelle Steentjes, Paul Renes. 
Afwezigen met kennisgeving: Matthijs van Schip, Joris de Graaf, Joost Kwakernaak, Nora Middag, 
Renske Francken. 
 
 
1. Opening 
Koen opent de vergadering om 19.14u. Hij geeft aan dat hoe wel er niet zo veel mensen zijn, we 
het serieus aan gaan pakken. Hij noemt op wie zich afgemeld hebben. 
 
2. Vaststellen agenda 
Koen loopt snel door de agenda heen die ook op het scherm te bewonderen is. 
 
3. Goedkeuren notulen vorige ALV 
Esmée geeft aan dat Renske nog een nuance wilde geven op het deel van de notulen waarbij het 
ging over het gebruik van het rugbyveld. Ze vroeg zich vooral af of we er wel scherp op waren hoe 
Olympos de velden keurt en waarvoor. Ze gaf aan dat het zonde is wanneer wij het veld besparen 
door geen extra teams te nemen, terwijl Olympos andere activiteiten op het veld plant waardoor 
het sneller kapot gaat. 
Marloes geeft aan dat ze samen met de rugbyverenigingen een document aan het opstellen is om 
Olympos handvatten te geven het veld zo goed mogelijk te keuren. Wellicht dat het dan ook niet 
meer apart door ons gekeurd hoeft te worden. Koen is ook veel bezig met de belasting. Harry van 
Olympos vindt dat het veld er beter uitziet dan ooit. 
 
De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd. 
 
4. Samenstelling Technische Commissie 
Esmée (Bone) ligt de nieuwe samenstelling van de TC toe. Deze is als volgt: 
Voorzitter: Esmée Bone; 
Heren A-selectie: Carlijn van Otterloo; 
Heren B-selectie: Eva Hendrikse; 
Heren C-selectie: Mart van Gasteren; 
Dames A-selectie: Julian Markus; 
Dames B-selectie: Dorien Kuipers; 
Dames C-selectie: Lars Streefland. 
 
5. Balans jaarplan Bestuur Löwenthal 
Karen: “Het afgelopen half jaar zijn wij druk bezig geweest met het bereiken van onze doelen die 
wij ons aan het begin van het jaar gesteld hebben in ons jaarplan. Sommige van deze punten zijn al 
een heel eind op weg en met andere zijn we nog druk bezig. Ook zijn er natuurlijk een aantal 
dingen die niet op de vooraf bedachte manier uitvoerbaar bleken. Om ook jullie een goed beeld te 
geven van wat wij het afgelopen halfjaar nou hebben gedaan zou ik jullie graag deze halfjaarbalans  
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van ons jaarplan presenteren. Hierin zullen wij de belangrijkste punten uit ons jaarplan bespreken 
en een aantal andere zaken die het afgelopen half jaar op ons pad zijn gekomen. Om te beginnen 
zou ik eerst nog een keer snel onze focuspunten met jullie doornemen. Aan het begin van het 
seizoen hebben wij namelijk beloofd de focus op vier verschillende punten te leggen dit jaar.  
 
- Professionaliseren van de faciliteiten ten behoeve van het voetbal: 
In het kader van dit focuspunten hebben hard gewerkt afgelopen jaar om de faciliteiten te 
verbeteren. We hebben verschillende investeringen gedaan en er staan ook nog verschillende 
investeringen op de planning, denk hierbij aan trainingsmateriaal, trainerscursussen of 
scheidsrechtercursussen. Dit zal Yannic nader toelichten.  
 
- Optimaliseren van communicatie tussen de verschillende organen van de vereniging 
Dit focuspunt komt op verschillende manieren terug in ons jaarplan. Denk hierbij aan een 
geïnnoveerde inschrijving, verbetering van de website of vernieuwing van de ody app. 
 
- Digitaliseren van financiële en secretariële administratie 
Ter aanvang van ons jaar bleek dat er nog een aantal slagen te maken waren in het kader van 
digitalisering van de administratie die met de komst van de nieuwe wedstrijdzaken app perfect dit 
jaar konden worden uitgevoerd. Wat wij precies hebben gedaan zal zo worden toegelicht door 
Esmee en deels door Eef.  
 
- Investeren in een sfeervolle zaterdag 
Het vernieuwde alcoholbeleid dat dit jaar is doorgevoerd bracht natuurlijk onzekerheden met zich 
mee. Door te investeren in de zaterdag hebben wij geprobeerd de zaterdag toch de mooiste dag van 
de week te houden.” 
 
Financieel beleid 
Eveline geeft aan dat binnen het bestuur het idee is ontstaan om over te stappen naar Triodos, een 
duurzame ank. Dit zou ongeveer EUR 140,- per jaar meer kosten. Het Kandidaat-bestuur is dit idee 
ook aan het bespreken, maar we zijn ook erg benieuwd naar de mening van de ALV. 
 
Er wordt gevraagd waarom het zo in kosten verschilt, en of er bij huidige bank ING geen 
sponsormogelijkheden zijn. 
Eveline geeft aan dat ING korting geeft aan verenigingen en stichtingen, vandaar het prijsverschil. 
Daarnaast is ING tot twee jaar geleden sponsor geweest. Waarom dit exact gestopt is, is onbekend. 
Wel is er nog een stimuleringsfonds waar aanvragen voor ingediend kunnen worden, maar hiervoor 
hoef je geen klant te zijn. 
 
Jelle vraagt waarom er gekeken wordt naar Triodos en niet naar ASN. 
Eveline geeft aan dat ASN geen zakelijke rekening voor verenigingen biedt. 
 
Paul vraagt wat we precies willen bereiken met deze overstap. 
Nicky geeft aan dat we dan bijdragen aan investeringen in duurzame initiatieven. 
Pim vindt dat ING veel in sport en voetbal investeer en dat hoewel dit niet specifiek in ons is, 
investering in het voetbal ook altijd goed is. 
Nicky geeft aan dat je vooral op een altruïstische manier naar de overstap moet kijken. 
 
Sponsoring en externe zaken 
Lucas: “Er is een relatiedag georganiseerd, waarbij helaas weinig sponsoren op kwamen dagen. 
Belangrijk is wel dat hij georganiseerd is en dat we onze partners hebben laten weten dat ze 
welkom zijn op de vereniging. Verder komen nu de evaluaties weer aan, waarbij mijn opvolger mee 
zal gaan om alvast kennis te maken. 
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Zoals de meesten van jullie hebben gezien hebben we met trots onze nieuwe sponsor De Hollandse 
Pot mogen presenteren op SuSa III. Jacco, de eigenaar, zal komende twee seizoenen op de shirts 
van Heren en Dames 1 & 2 staan. Hij heeft al laten zien erg graag betrokken te willen zijn bij de 
club en we zijn er van overtuigd dat het een goede samenwerking gaat worden. Verder gaan we 
over de zomer nog actief op zoek naar andere shirtsponsors, aangezien we dus waarschijnlijk een 
deel van de wedstrijdshirts van de lagere teams willen gaan vervangen.” 
 
Lucas geeft aan nog gewerkt te hebben aan een draaiboek voor sponsoring, en hij heeft de VvO’s 
gemaild over ideeën voor het VvO-cadeau en gevraagd naar hun voorkeur. Er is daarnaast een nieuw 
VvO-bord, dat zo snel mogelijk opgehangen wordt. Ten slotte houdt Lucas zich bezig met de Gouden 
Voorzet waar we nette en moderne scheidsrechteroutfits hopen binnen te slepen. 
 
Esmée (Bone) vraagt hoe er geprobeerd is het programma van de relatiedag aantrekkelijk te maken. 
Lucas geeft aan dat hij in een eerste mail het programma al toegelicht heeft om interesse te 
wekken. Hij denkt dat het vooral komt doordat sponsoren allemaal werkende mensen zijn die ook 
nog eens vaker van dit soort uitnodigingen krijgen. 
Pim vraagt of de relatiedag op een willekeurige zaterdag georganiseerd is. 
Lucas geeft aan dat deze plaatsvond samen met een familiedag. Zo heeft hij geprobeerd voor meer 
energie te zorgen bij de relatiedag. Lucas denkt dat het goed is om te blijven organiseren. 
 
Pollus vraagt of de sponsoren hier niet gewoon over gebeld kunnen worden. 
Lucas geeft aan dat bij de halfjaarlijkse evaluaties de relatiedag al aan bod is gekomen. 
 
Jelle vraagt waarom het goed is om het te organiseren terwijl er niemand komt. 
Lucas vindt dat het goed is om van je te laten horen en om iets aan te bieden. 
Saskia geeft aan dat er vorig jaar twee sponsoren aanwezig waren. Je doet het dus niet voor niks. 
 
Pim vraagt hoe het nog met de kosten van de bank zat. 
Eveline geeft aan dat lidmaatschap en abonnement ongeveer EUR 450,- per jaar zijn. 
 
Bas vraagt of de SpoCo bij elkaar blijft. 
Lucas geeft aan dat de meeste leden ermee stoppen, maar dat zij wel bereikbaar blijven. 
Bas vraagt of hij zelf nieuwe leden werft. 
Lucas geeft aan dat de Extern meestal wel verantwoordelijk is en dat hij in ieder geval nadenkt 
over aanmeldingen voor de commissie. 
 
Organisatorisch beleid 
Yannic laat de verdeling van teamtaken zien op de powerpoint. Hij geeft aan dat er meer gefloten 
is doordat er meer wedstrijden waren en doordat de KNVB minder KNVB-scheidsrechters ingezet 
heeft. 
 
Esmée (Bone) vraagt hoe het kan dat Dames 6 en 7 zoveel meer zaterdagdienst hebben. 
Yannic geeft aan dat dit komt doordat er op die zaterdagen vaak verder alleen herenteams zijn die 
al fluiten. 
Esmée (Bone) vraagt of het een idee is om de damesteams dan niet tegelijk met andere 
damesteams thuis te laten spelen om de zaterdagdienst recht te trekken. 
Marloes denkt dat dit wel een optie is. 
 
Pim denkt dat fluiten ook een deel goed gevoel en uitstraling is, en vraagt zich af of er geen 
talentvolle damesscheidsrechters zijn voor wedstrijden van herenteams. 
Yannic denkt dat dit wel het geval is, maar dat deze dames dat ook zelf moeten willen. Hij heeft bij 
zijn opvolger aangegeven dat hier meer uit te halen valt. 
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Yannic geeft aan dat gedurende het jaar de scheidsrechterscommissie veel mensen geholpen heeft 
door onder andere te kijken bij scheidsrechters die voor het eerst een wedstrijd floten. Dit werd als 
nuttig ervaren door de scheidsrechters en wordt volgend jaar doorgezet. 
 
Yannic geeft aan erg blij te zijn met de tasjes die voor de hesjes en dopjes aangeschaft zijn, en 
denkt dat de slotjes inmiddels ook een stuk meer gewaardeerd worden. 
 
Marloes heeft samen met Lucas gewerkt aan een overzichtje met wijzigingen voor de website 
gemaakt voor de WebCie. Ze geeft aan dat onder andere de kopjes herzien worden en het menu 
duidelijker gemaakt wordt. Er moet nog het een en ander aangepast worden, maar voor het 
komende seizoen lukt dit nog wel. 
 
Pollus vraagt of de aanmeldformulieren voor activiteiten et cetera niet bovenaan de pagina kunnen 
in plaats van onder alle tekst. 
Pim geeft aan dat dit helaas niet mogelijk is. 
 
Esmée (Mangoensoewito) ligt toe dat er nog een paar mensen op de 80/20-lijst staan die allemaal 
nog wel een kans op blijven hebben. De betrokkenen zijn op de hoogte van wat deze kansen zijn en 
wanneer er definitieve uitslag is. Verder is er in het kader van het vaststellen van de financiële 
ondersteuning vanuit UU en HU gekeken naar de huidige marge voor de 80/20-lijst en blijkt deze 
wellicht niet scherp genoeg. De komende periode wordt gekeken hoe dit opgelost kan worden. 
 
Saskia geeft aan dat de marge aangescherpt is, maar dat deze dus niet goed genoeg is. 
Esmée (Mangoensoewito) denkt dat met de huidige berekening er wel voldoen wordt aan de 80/20-
regeling van USS Mesa Cosa, maar wellicht niet aan die van de UU en HU. 
Pim vraagt of dit niet opgelost kan worden door meer mensen in teams van de B- en C-selectie te 
plaatsen. 
Esmée (Mangoensoewito) geeft aan dat dit zou kunnen, maar dat er dan redelijk veel mensen 
bijgeplaatst moeten worden en dat er dan ook rekening mee gehouden moet worden aan welke 
onderwijsinstelling deze personen studeren. 
 
Esmée (Bone) vraagt wat er nu gedaan wordt met Ilse, gezien zij te maken heeft met een 
overschrijfdeadline. 
Esmée (Mangoensoewito) geeft aan dat waarschijnlijk pas na die deadline bekend wordt of zij kan 
blijven bij Ody. Ze kan echter wel voor de deadline een overschrijvingsverzoek bij een andere 
vereniging indienen, en deze na de deadline weer intrekken wanneer blijkt dat ze mag blijven. 
 
Esmée (Mangoensoewito) geeft aan bezig te zijn geweest met de nieuwe privacywetgeving AVG. 
Voor nu is vooral vastgelegd wat de huidige situatie is, en is er een verklaring aangevraagd waarmee 
je kan tonen dat je bezig bent met de AVG. Het uitgangspunt is namelijk vooral te laten zien dat je 
je inspant om persoonsgegevens van leden te beschermen. Nu wordt gekeken naar vervolgstappen 
om deze gegevens ook daadwerkelijk zo goed mogelijk te beschermen volgens de richtlijnen van de 
AVG. 
 
Pim geeft aan dat er redelijk veel privacygevoelige informatie op de site staat, waaronder veel 
(oude) foto’s. 
Bas vraagt of het niet mogelijk is die foto’s af te schermen zodat alleen leden deze kunnen zien. 
Pim geeft aan dat dit wel mogelijk is. 
Jelle geeft aan dat je afhankelijk van je hosting bijvoorbeeld toegang aan een persoonlijke Gmail 
kan koppelen. 
Pim geeft aan dat ze het tijdens de komende WebCie-vergadering zullen bespreken. 
Koen denkt dat alle input welkom is. 
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Jelle denkt dat het vooral belangrijk is dat leden toestemming geven voor bijvoorbeeld het 
publiceren van foto’s. 
 
Koen schorst om 20.03u de vergadering voor een korte pauze. 
Koen heropent de vergadering om 20.10u. 
 
Sportief beleid 
Marloes loopt de doelstelling langs die de teams aan het begin van het seizoen gesteld hebben. Ze 
denkt dat we terug kunnen kijken op een succesvol jaar op sportief gebied. Daarnaast heeft Dames 
8 nog tot en met morgen om hun doelstelling de biermetercompetitie te behalen. 
 
Esmée (Mangoensoewito) geeft aan dat er weer een goede Damescursus heeft plaatsgevonden en 
dat het goed gelukt is deze dames enthousiast te maken voor de club. Een enkeling is al geplaatst, 
en velen kijken er naar uit om geplaatst te worden of deel te nemen aan een volgende 
Damescursus. Ze doen in ieder geval gezellig mee aan het Odyssey Tournament. 
 
Lucas geeft aan dat Kicks helaas minder goed loopt dan gehoopt, en dat de training een aantal keer 
niet door kon gaan. Nu de trainingen in principe staan hebben wij er weinig omkijken naar. Het kost 
ons dus niet heel veel moeite, maar we verdienen er wel wat geld mee. Eerst zou er nog een 
competitie volgen waar we meer mee konden verdienen, maar in verband met de animo blijft het 
nu nog bij een reeks trainingen. 
 
Yannic geeft aan dat er drie enthousiastelingen waren voor de scheidsrechtercursus. Helaas werden 
deze cursussen het afgelopen jaar niet op een locatie in de buurt gegeven. Komend seizoen vindt er 
hopelijk wel een cursus plaats in Utrecht, zodat geïnteresseerden alsnog een cursus kunnen volgen. 
 
Sociaal beleid 
Nicky: “We hebben weer van prachtige activiteiten naast het voetbal mogen genieten het afgelopen 
jaar, met een speciale shoutout naar de allereerste benefietwedstrijd die door Ody Unites 
waanzinnig goed is neergezet. Er is maar liefst ruim EUR 9.000,- opgehaald. Chapeau!  
 
We laten nu een aantal commissievoorzitters of commissieleden kort aan het woord om te vertellen 
wat ze dit jaar hebben gedaan. Ik zal de commissies behandelen die er vandaag helaas niet bij 
konden zijn.” 
 
Paul (ZatCo) geeft aan dat ze solidair om zijn gegaan met het nieuwe alcoholbeleid. Er is nog één 
ding niet af, namelijk een spandoek. Deze zal bij de Seizoensopening gepresenteerd worden. 
 
Bas (Ody Unites) geeft aan dat de Snorrenborrel een beetje hetzelfde was als elk jaar. Ook de RAG-
week werd niet heel groot aangepakt, daar werd EUR 200,- mee opgehaald. De Benefietwedstrijd 
duurde erg lang qua organisatie, maar was erg leuk. Volgens een eerste berekening is er rond de 
EUR 9.000,- opgehaald. Verder is er ook nog een samenwerking met Stichting Move. Dit gaat aardig, 
maar lijkt wel een beetje een ondergeschoven kindje. Saskia (Arbon) geeft aan dat het wellicht 
handig is om na te denken over de samenstelling van Ody Unites, en Move ellicht op te laten pakken 
door mensen die dat willen zonder commissie, of een aparte commissie voor de Benefietwedstrijd. 
Het is nu wel leuk, maar ook erg veel. 
 
Saskia vraagt wat Move inhoudt. 
Bas geeft aan dat dit een stichting is die basisschoolleerlingen in groeiwijken in contact brengt met 
studenten. Samen kijken ze naar wat de leerlingen aan hun wijk zouden willen veranderen en wat 
ze kunnen organiseren om dit te bewerkstelligen. 
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Saskia vraagt of dit geen selectieteamtaak kan worden. 
Bas denkt dat je voor Move wel mensen nodig hebt die intrinsiek gemotiveerd zijn. 
Saskia vraagt of Move niet wat meer naar het begin van het jaar kan om de druk weg te halen. 
Bas denkt dat dit een optie is, of om dan de Benefietwedstrijd naar voren te halen. 
 
Jelle (ToCo) geeft aan dat Odynollen een beetje hetzelfde is als elk jaar. Nieuw is de GSG, en ook 
op de skihut zijn ze erg trots. Er wordt wel groter uitgepakt voor Odyssey Tournament. De Rex geeft 
EUR 250,- aan een vereniging met een leuk initiatief. De ToCo gaat hiermee Rex on the Beach 
opzetten. Ten slotte kan er nog steeds niet gepind worden op DHSC. 
 
Pim (WebCie) geeft aan dat ze drukdrukdruk zijn. Er is veel contact met Marloes en Lucas over 
veranderingen op de website. Er waren wat minder posts van de PB. 
 
Nicky geeft aan dat er bij de FeCo nog weinig noemenswaardigs is. Verder ging de Accieviteit van de 
AcCie in februari helaas niet door, en loopt de PB ook niet heel soepel. 
 
Pim vraagt of er geen rekening gehouden werd met het darttoernooi op de Heycop, er is een 
voorjaar en najaar editie. 
Nicky geeft aan dat er eerst een andere datum was voor de Accieviteit waar de Heycop rekening 
mee hield, maar dat er geen locatie was en de Accieviteit verplaatst moest worden waardoor het 
samenviel. 
 
Nicky geeft aan dat de PB dus wat moeizaam ging. Het was een van de eerste keren dat er zo’n 
grote wisseling plaatsvond binnen de commissie. Ze geeft credits aan Pim voor alle moeite die hij er 
nog ingestoken heeft. PB 3 is geschrapt, en de stukken daarvan die nog relevant zijn worden in 
extra dikke PB 4 geplaatst. 
 
Pim geeft aan dat de PB niet altijd heel blijvend is geweest qua leden die erin zaten. Hij vindt het 
goed dat Nicky en Tior er veel achteraan gezeten hebben, maar dat het gewoon lastig wordt 
wanneer mensen geen verantwoordelijkheidsgevoel hebben. Hij heeft een handleiding 
doorgestuurd, en geeft aan dat het wellicht beter is om meer te kijken naar het afmaken van de PB 
in plaats van of alles wel leuk genoeg is. 
Nicky geeft aan dat in haar draaiboek staat dat de PB altijd wel gewoon loopt, maar dat is dus niet 
waar. 
 
Nicky geeft aan dat wat betreft de mediacommissie Tamar er niet meer is en er veel mensen naar 
het buitenland zijn. Eveline helpt nu veel, maar er is een beetje onderschat hoeveel Tamar deed. 
 
Bas (SnowCo) geeft aan dat er een wintersport was, en dat die erg gezellig was. Hij raadt aan 
volgend jaar niet weer naar St. Sorlain te gaan. 
 
Nicky geeft aan dat de ASO goed bezig is. De Aftrap zal het laatste weekend van augustus 
plaatsvinden op een geheime locatie. Het wordt wat duurder, maar dat weten die kinderen toch 
niet. Verder waren de SuSa’s mooi. Vooral zanger Anton was vet. Dat de SuSa zo dicht op de 
benefietwedstrijd was, was niet per sé heel chill, dat kan wellicht wat beter gespreid worden. 
 
Saskia vraagt of ze foto’s van Sjoerd en Martin kunnen krijgen voor hun afscheid. 
Eveline krijgt de harde schijf, die kan dat dan regelen. 
Saskia geeft aan dat Katteveld altijd wel een goede locatie was. 
Nicky geeft aan dat we daar dit jaar helaas niet meer mochten komen en dat het voor volgend jaar 
al vol zit. Voor 2020 is het wel al gereserveerd. 
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Nicky wil half juni al beginnen met het promoten van de commissieaanmeldingen. De Kandidaat-
commissaris Intern zal hier veel mee bezig gaan en nadruk leggen op de PB en Mediacommissie. 
Daarnaast wordt voor elke commissie een draaiboek gemaakt. 
 
Pim geeft aan dat veel nieuwe leden die niet op de Aftrap geweest zijn niets komen te weten over 
de commissies. 
Karen heeft het informatieboekje dat nieuwe leden krijgen herzien zodat alleen de echt relevante 
informatie erin staat. Ook het aanmelden voor commissies wordt hierin toegelicht. 
 
Pim vraagt naar de mening van het Kandidaat-bestuur. 
Er reageert uiteraard niemand. 
 
Olympos 
Karen geeft aan dat er tijdens de Wissel-ALV enthousiast gesproken is over een rugbykunstgrasveld. 
Deze komt er echter niet binnenkort gezien 2028 het gehele sportcentrum afgeschreven is. Samen 
met de andere SSV’s (studentensportverenigingen), het Sportcafé, en Olympos wordt een 
studentensportvisie opgesteld. Er is een plek aangewezen waar het nieuwe Olympos waarschijnlijk 
komt. In samenwerking met een architect zijn er een aantal plaatjes gemaakt waarop te zien is hoe 
het nieuwe Olympos eruit kan zien. Karen laat de plaatjes zien en legt uit dat we ingezet hebben op 
capaciteit (meer velden), kwaliteit (alleen maar kunstgras), en identiteit (alles bij elkaar en alle 
faciliteiten in de buurt). 
 
Jelle vraagt of het nieuwe Olympos in 2028 klaar is, of dat er dan gebouwd wordt. 
Karen geeft aan dat Olympos in 2028 afgeschreven is en er dan iets nieuws moet zijn. Uiteraard zou 
dit uit kunnen lopen. 
 
Jelle geeft aan dat de kantine en het veld nogal ver uit elkaar liggen. 
Karen geeft aan er daarom op in te zetten alles dicht bij elkaar te hebben. Nu wordt alles opnieuw 
ingericht en valt er wellicht iets te bereiken. 
 
Esmée (Bone) vraagt hoe lang het kuntsgrasveld er nu al ligt. 
Yannic geeft aan dat dit nu zeven jaar is. 
Esmée (Bone) vindt dat het nu al niet in super goede staat is. 
Marloes geeft aan dat het nu weer gekeurd wordt, en dat als het goedgekeurd wordt we er nog drie 
tot vier jaar mee mogen doen. Volgens Olympos is het veld prima. 
 
Saskia vindt dat Karen goed bezig is. Ze vraagt of de uitschrijving wellicht nog verder uitgesteld 
wordt. 
Karen geeft aan dat het officieel afgeschreven wordt in 2028, maar dat er nog wel wat gerommeld 
wordt met wanneer het nieuwe Olympos er dan echt staat. 
Saskia vraagt waarom de voetbalvelden ver van het sportcentrum zijn, en de hockeyvelden dichtij. 
Karen geeft aan dat dit is omdat de voetbalvelden groter zijn. Er zit een busbaan tussen de velden, 
maar we willen graag al onze velden dicht bij elkaar, dus zijn we verder opgeschoven. 
 
Bas vraagt wanneer we meer te weten komen over de uitkomst. 
Karen geeft aan dat voor nu alleen echt duidelijk is dat Olympos in 2028 afgeschreven is. 
 
Karen geeft aan dat er een samenwerking is met de gemeente Utrecht en de Universiteit Utrecht. 
Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen is ze naar veel debatten geweest om met mensen te praten. 
Ze wil kijken of we meer kunnen inzetten op samenwerking. Veel velden worden vervangen, maar 
die van ons niet omdat ze eigendom zijn van de Universiteit. We vallen er net tussen. USHC doet 
mee en er zijn vragen gesteld in de gemeenteraad. Na het zomerreces komt er een  
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raadsinformatiebijeenkomst waarbij Ody en USHC met de raad mogen praten om te kijken wat er te 
halen valt en of iedereen zich bewust is van de problematiek. Dit blijkt een erg goed moment om 
het aan te kaarten gezien de raadsleden nog nieuw en enthousiast zijn. 
 
Sollicitatieprocedure 
Koen geeft aan dat we erover nagedacht hebben om de sollicitatieprocedure aan te passen, en dat 
punten uit de vorige ALV meegenomen zijn. Julian gaf daarbij aan dat gesprekken opnemen nuttig 
kan zijn, en dit hebben we ook gedaan. Met het Kandidaat-bestuur is geconcludeerd dat het 
uiteindelijk niet zoveel verschil maakt. De voor- en nadelen zijn opgeschreven, en het is aan het 
Kandidaat-bestuur om te kijken hoe ze het volgend jaar willen doen. 
 
6. Tussenstand begroting en te verwachten resultaat 
Eveline loopt de begroting door en stipt een en ander aan. Voor Kicks is er wat minder geld binnen 
gekomen, maar daar hebben we het al over gehad. Qua overige subsidies is er juist meer binnen 
gekomen. Zo krijgen we meer scheidsrechtersubsidies en meer trainerssubsidies. Wat betreft de 
commissies hebben sommige commissies winst gedraaid. Daar bleef dan redelijk wat onvoorzien 
over. 
 
Uit de buffer wordt geld voor acht volledig nieuwe tenues gehaald. We gaan als bestuur oordelen 
welke shirts wel en welke niet goed genoeg zijn. Alles wat weg kan gaat naar Afrika. Het geld van 
de vrijgevallen cameratoren wordt gebruikt voor nieuwe trainersjassen. 
 
Jelle vindt dat EUR 1100,- onder het kopje wel een erg grote inkomst is om niet te specificeren. 
Eveline geeft aan dat het hier gaat om boetes, de subsidies voor Dames 1 dat naar Porto ging, 
inkomsten die er aan de uitgave kant weer bij komen, de overstap van Henk Temming naar Paul 
Pessel et cetera. 
 
De Blokhut kosten kwamen wat hoger te liggen. Er moest het een en ander gerepareerd worden 
zoals het scorebord, de boxen, het gordijn, en een nieuw koffiezetapparaat, 
 
Pim vraagt hoe het zit met Editoo, de drukker van de PB. 
Lucas geeft aan dat we benaderd zijn door BladNL, een andere drukker. Zij willen altijd 20% onder 
de drukprijs van de concurrent zitten. Lucas heeft met Editoo gebeld om te onderhandelen, maar 
zij blijven bij hun eigen prijs en zijn bekend met BladNL. We hebben redelijk wat tegoed 
opgebouwd bij Editoo waarmee we extra pagina’s in kleur kunnen drukken of een hogere oplage 
kunnen krijgen. Er is nog geen keuze gemaakt tussen de drukkers, en het contract met Editoo loopt 
pas in december af. 
 
Pim vraagt hoeveel het uitmaakt voor de PB. 
Lucas geeft aan dat Editoo ook cursussen geeft, en dat wellicht ten goede komt van de kwaliteit van 
de PB. 
Pim denkt dat je voor die 20% die je minder betaalt ook iets aan service inlevert. 
Lucas geeft aan dat Editoo ook direct doorhad dat hetom BladNL ging, en dat ze met andere 
verenigingen in gesprek zijn. 
 
Qua resultaat staan we nu in de min. Dit komt onder andere door de nieuwe tasjes en sloten, 
cursussen, en een nieuwe voorraad aan broekjes en sokken. 
 
Saskia vraagt hoe het zit met die nieuwe broekjes en sokken, en of deze elk jaar van te voren 
besteld gaan worden. 
Yannic geeft aan dat er aan het begin van het jaar een hele grote bestelling gedaan wordt waarmee 
we dan van start kunnen. 
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Saskia denkt dat dit bij Paul Pessel wellicht anders is, want bij Henk Temming ging het allemaal erg 
traag. 
Yannic geeft aan al met Paul Pessel gesproken te hebben, en dat het goed komt. 
Koen geeft aan dat wij nu de materialen voor volgend jaar bestellen, en onze opvolgers meegeven 
dit ook te doen voor het jaar erop. 
 
Pim vraagt hoe de PR meer geld kan ontvangen dan uitgeven. 
Esmée (Mangoensoewito) geeft aan dat er nog het een en ander gedeclareerd moet worden. Behalve 
flyers. Die zijn er zat, 
 
7. Vooruitblik seizoen 2018-2019 
Koen geeft aan dat de trainers van Heren 1 blijven en dat Lars van Hoeve er assistent wordt. Jasper, 
Tamar en Jeroen van Zanten gaan Heren 2 trainen, en Ruud wordt de nieuwe trainer van Dames 1. 
Hij zoekt nog een assistent, maar is al erg enthousiast. Dames 2 wordt getraind door Guust en Kate, 
met Sjoerd als toevoeging. 
 
Bij de B- en C-selectie zijn nog wat lege gaten, bijvoorbeeld bij Heren 4, 7, en 8. Ook Cynthia, de 
nieuwe trainer van Dames 3, zoekt nog een assistent. Verder wordt aan de trainersgroep van Dames 
8 nog Chris Bekker toegevoegd. 
 
Esmée (Bone) geeft aan dat de herenteams nu opgedeeld worden in een A-, B-, C-, en D-selectie. De 
B-selectie wordt kleiner, namelijk alleen Heren 3 en 4, zodat de scheiding van het uitleenbeleid 
duidelijker wordt. Voor de club maakt deze wijziging verder niet veel uit. 
 
Saskia vraagt aan de TC hoe het zit met de selectie van Dames 3. 
Koen vraagt naar de context hiervan. 
Saskia geeft aan dat er mensen bij het nieuwe Dames 3 moesten afvallen, omdat het een 
doorschuivend semiselectieteam moest zijn. Nu wordt er echter geen selectietraining voor Dames 3 
georganiseerd. 
Esmée (Bone) geeft aan dat dit komt doordat niemand zich qua interne selectie aangemeld heeft 
voor Dames 3. Zou er wel een selectietraining georganiseerd worden, dan is dit met alle speelsters 
van Dames 3, die vervolgens ook allemaal geselecteerd worden voor Dames 3. Specifieke speelsters 
worden wel met de trainers besproken. 
 
Koen geeft ten slotte aan dat het bestuur volgend jaar uit zeven personen bestaat. 
 
8. W.v.t.t.k. 
Er is niks ingediend voor de w.v.t.t.k.. 
 
9. Rondvraag 
Pim vraagt hoe het is gegaan met de selectieteamtaken. 
Yannic geeft aan dat de herenselectie Heren 6 nog training heeft gegeven, en dat er geholpen is bij 
de marathon. 
Pim vraagt of dit volgens plan ging. 
Yannic geeft aan dat in de ideale situatie elk team gewoon een training heeft. 
Pim geeft aan dat hij meer bedoelt of het allemaal uitkwam qua taken. 
Yannic geeft aan dat hij tevreden is over wat de selectie heeft gedaan. De marathon bleek wel een 
vrij bitse sessie geweest te zijn gezien het -5 graden Celsius was. 
Bas geeft aan dat de selectie zelf aangeeft dat ze best het een en ander op willen pakken, wellicht 
dat Move iets is. 
Saskia vraagt zich af of Move dan het juiste is om door te schuiven. 
Pim vindt dat je het op z’n minst voor kan leggen. 
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Karen denkt dat het dan een beter idee is te vragen of de selectie dan wil helpen bij bijvoorbeeld 
de Benefietwedstrijd. 
Koen geeft aan het allemaal mee te nemen met de overdracht. 
 
Er zijn verder geen vragen. 
 
10. Sluiting 
De vergadering wordt gesloten om 21.35u. 


