
 

 

 

USVV Odysseus ’91 - www.odysseus91.nl 

 
Correspondentieadres:     Accommodatie:             Telefoonnummer:               E-mailadres:                      Girorekening: 
USVV Odysseus ’91         Sportcentrum Olympos       Voorzitter - 06 19 448 396       voorzitter@odysseus91.nl       NL41 INGB 0006 2936 12 
Postbus 14036         Uppsalalaan 3              Secretaris - 06 45 465 798       secretaris@odysseus91.nl       t.n.v. USVV Odysseus ‘91 

3508 SB Utrecht        3584 CT Utrecht 

 

Notulen ALV II d.d. 2 februari 2018 
 
 
Inloop: 18.45u 
Aanvang: 19.00u 
Locatie: Time Space, Vredenburg 40, Utrecht 
 
 
Aanwezigen: Koen Löwenthal, Esmée Mangoensoewito, Eveline Meijers, Karen Friele, Nicky 
Werumeus Buning, Lucas Teunissen, Yannic Doeve, Marloes Vredenborg, Jorieke Nielen, Bas Bos, 
Koen Bots, Karina van der Meijden, Tom Meens, Lisa Snooy, Cas Molenaars, Matthijs van Schip, Pim 
Scholts, Paul Renes, Renske Francken, Nora Middag, Loes Janssen, Sander Mens, Rutger Hoekstra, 
Julian Markus, Sieds Minnema, Christian Lemmens, Esmée Bone, Eline Wolswijk, Joost Kwakernaak. 
 
Afwezigen met kennisgeving: Joris de Graaf 
 
 
1. Opening 
Koen (Löwenthal) opent de vergadering om 19.03u. Hij verwelkomt iedereen en geeft aan dat hij 
een beetje ziek is, dus af en toe wellicht traag reageert. 
 
2. Vaststellen agenda 
Koen deelt mede dat Julian en Nora na het behandelen van het financieel jaarverslag 
gedechargeerd zullen worden, en dat er een wijziging zal plaatsvinden in de samenstelling van de 
KasCo. 
 
3. Goedkeuren notulen vorige ALV 
Er zijn geen vragen en opmerkingen omtrent de notulen. De notulen worden goedgekeurd en 
ongewijzigd vastgesteld. 
 
4. Financieel jaarverslag seizoen 2016-2017 
Joost spreekt zijn complimenten uit naar Julian voor het feit dat hij de jaarrekening voor de tweede 
ALV al rond heeft, ook nu er met een nieuw boekhoudsysteem gewerkt wordt. 
 
Er is een plus van EUR 800,-. Joost geeft aan dat hij na de ALV beschikbaar is voor vragen hierover. 
Hij geeft aan dat er uitgezocht is hoe onze buffer precies in elkaar zit. Zo bleek dat de buffer niet 
bestaat uit EUR 25.000,- zoals eerder gecommuniceerd, maar uit EUR 48.000,-. Joost geeft aan dat 
de KasCo het fijn zou vinden wanneer Julian toegevoegd wordt als lid van de KasCo. 
 
De jaarrekening wordt goedgekeurd en ongewijzigd vastgesteld. 
 
Bij hamerslag zonder bezwaar uit de ALV dechargeert Koen Julian uit de functie van 
Penningmeester der USVV Odysseus ’91. 
 
Bij hamerslag zonder bezwaar uit de ALV dechargeert Koen Nora uit de functie van Voorzitter der 
USVV Odysseus ’91. 
 
5. Samenstelling KasCo 
Koen geeft aan dat er een wens is vanuit de KasCo om Julian op te nemen als lid. Er is geen bezwaar 
vanuit de ALV. Bij de volgende hamerslag treedt Julian toe als vijfde lid van de KasCo. 
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6. Halfjaarbalans jaarplan seizoen 2017-2018 
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 
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.” 
 

6.1. Financieel beleid 
Eveline geeft aan dat het digitaal declareren erg prettig werkt. Ook het invullen van machtigingen 
verloopt nu digitaal via de tablet in de Blokhut, maar dit blijkt nog niet optimaal. De manier van 
opslaan van PDF-documenten en het feit dat ze los geopend moeten worden om te zien wat er 
aangeschaft is, maakt de digitale machtiging niet zo efficiënt als gehoopt. Verder werkt de WiFi in 
de Blokhut soms erg slecht, waardoor het openen van de formulieren nogal traag gaat. Ze geeft aan 
dat wanneer iemand tips is, ze hier altijd voor open staat. 
 
Eveline benoemt dat de Wissel-ALV het bestuur wilde stimuleren meer in de club te investeren 
vanuit de buffer. Ze geeft aan dat we nagedacht hebben aan manieren om te investeren, en dat nu 
blijkt dat de buffer een stuk groter is dan verwacht dit nog makkelijker zal zijn. Ze geeft aan dat 
we graag willen investeren in betere shirts voor de lagere teams en een aantal nieuwe 
trainersjassen aan willen schaffen zodat van er voor elk team twee trainers een jas kunnen hebben. 
 
Sieds vraagt hoe de nieuwe tenues verdeeld gaan worden. 
Eveline geeft aan dat in de zomer, wanneer alle tenuetassen ingeleverd zijn, het bestuur zal 
beoordelen welke tenues aan vervanging toe zijn. Het hangt er dus een beetje vanaf waar nieuwe 
shirts nodig zijn. 
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6.2. Sponsoring en externe zaken 
Lucas: “Na meermaals proberen contact op te nemen met de eigenaar Arif bleek na lange tijd dat 
Arif, en dus Ten Beste, niet meer met Odysseus wilde samenwerken. Vorig jaar heeft ook Loes hard 
aan het werk gemoeten om Arif aan de contractuele afspraken te houden en ook toen al moeten 
schikken. We zijn nu dus wel een sponsor kwijt, maar om het positief te bekijken hebben we nu 
kans om een meer solide samenwerking op te bouwen met een andere snackbar in Utrecht. De 
zoektocht is al even gaande, maar die zal deze maanden worden geïntensiveerd om ervoor te 
zorgen dat, conform het meerjarenbeleidsplan, Odysseus zo snel mogelijk weer een samenwerking 
met een snackbar heeft. Dan gaan we verder met positiever nieuws; alle andere sponsoren hebben 
besloten met Odysseus te willen doorgaan en de contracten zijn ofwel gelijkend ofwel verbeterd 
ondertekend voor het seizoen 2017-2018. 
 
Dan zou ik voordat ik doorga met het benoemen van nieuwe sponsoren alvast de loftrompet willen 
blazen voor de Sponsorcommissie, die dit jaar op volle toeren draait met dank aan haar 
enthousiaste leden. Resultaat daarvan is dat Odysseus zich al twee nieuwe sponsoren hebben 
aangediend: Maltha Studiecoaching (mede dankzij Rutger ‘Fries’ Hoekstra) en Voetbaltrips.com 
(mede dankzij Loes en Milan). Daarnaast lopen er nog een aantal gesprekken met potentiële 
partners”, waaronder Hollandse Pot, waar we op het moment optimistisch over zijn en waarover ik 
op korte termijn hoop meer te kunnen zeggen! 
 
Zoals sommigen onder jullie zullen weten hebben we aan het begin van het jaar gezegd dat we het 
VvO-bord zullen vervangen. De ontwerpen hiervoor liggen al klaar en de materialen zijn gekocht. De 
officiële onthulling van dit bord staat vooralsnog gepland op de relatiedag die zal worden gehouden 
tegelijkertijd met Familiedag I op 7 april. Op het moment heb ik ook VvO-inschrijfformulieren bij 
me voor als er onder jullie mensen zich willen verzekeren van een prachtig naamplaatje op het bord 
bij de onthulling van het nieuwe bord!” 
 
Lucas kondigt een nieuw item aan voor de merchandise, namelijk de Ody-paraplu. Hij geeft aan dat 
het een stormparaplu is van goede kwaliteit, die per direct in de Blokhut aan te schaffen is. 
 
Joost vraagt waarom de samenwerking met Ten Beste Beëindigd is. 
Lucas geeft aan dat de eigenaar vond dat we bepaalde afspraken niet nakwamen. Het ging dan om 
afspraken van een paar jaar geleden. Hij geeft aan nu op zoek te zijn naar een snackbar die iets 
dichter bij de Rex zit. 
 
Cas vraagt hoe het gaat met onze deal bij de Rex. Hij vindt dat TC de Uithof erg goede deals heeft, 
zij komen er dan wel vaker. 
Lucas geeft aan dat TC de Uithof inderdaad betere deals heeft, maar daarvoor wel meer borrels 
organiseert. Hij vindt dat wij al genoeg borrels organiseren. 
 

6.3. Organisatorisch beleid 
Yannic laat een tabel zien waarin te zien is hoeveel teamtaken elk team gehad heeft. Hij geeft aan 
de teamtaken zo eerlijk mogelijk in te delen. 
 
Joost vraagt of er ook een omgekeerde verhouding te zien is. 
Yannic geeft aan dat je die ziet bij bijvoorbeeld Dames 7. Zij hebben geen scheidsrechters, dus 
hebben veel vaker zaterdagdienst. 
 
Christian spreekt zijn complimenten uit over de samenwerking. Hij vraagt hoeveel er in totaal 
ongeveer gefloten moet worden. 
Yannic geeft aan dat hij aan het begin van het jaar gekeken heeft naar het aantal tegenstanders, 
maar dat er nu meer meegedaan hebben aan de bekers waardoor er meer gefloten moet worden. 
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Hij schat het aantal keer fluiten in op vijf keer per scheidsrechter voor de heren. 
Sieds denkt dat dit ook hoger kan zijn dan eerst doordat er twee clubscheidsrechters weg zijn die 
veel floten. 
 
Julian vraagt of zaterdagdiensten voor Yannic gelijk zijn aan een wedstrijd fluiten. Daarnaast vindt 
hij dat er best een verschil is tussen het aantal teamtaken voor dames en voor heren. Hij vraagt of 
de dames niet kunnen helpen bij de marathon. 
Yan geeft aan dat hij deze allebei als één teamtaak rekent. Het is wel zo dat je met een wedstrijd 
fluiten twee uur bezig bent, terwijl je voor zaterdagdienst soms je hele middag opgeeft. 
 
Yan geeft aan dat de scheidsrechterscommissie weer ingezet wordt. Zij zouden graag een soort 
handleiding willen over hoe ze het beste feedback kunnen geven aan teamscheidsrechters die daar 
behoefte aan hebben. Daar wordt nu aan gewerkt. De scheidsrechteravond werd helaas niet goed 
bezocht. Om ervoor te zorgen dat scheidsrechters toch zo goed mogelijk voorbereid op het veld 
staan, wil Yannic een tweede scheidsrechteravond organiseren. 
 
Karina stelt voor alle leden uit te nodigen voor deze avond. Dan is er gelijkt een grotere groep. 
Nora vraagt of de avond verplicht is. 
Yannic geeft aan dat de eerste avond semi-verplicht was, maar de tweede avond verplicht wordt. 
Koen (Bots) geeft aan dat er binnen zijn team geloot is over wie teamscheidsrechter moest zijn. Hij 
denkt dat het voor die mensen best wel rot is als ze dan opeens verplicht naar zo’n avond moeten. 
Yannic denkt dat je in die situatie juist erg veel profijt hebt van een scheidsrechtersavond. 
 
Yannic geeft aan dat er omtrent de selectieteamtaken een en ander gewijzigd heeft. Heren 6 heeft 
bijvoorbeeld geen trainers meer waardoor Heren 1 ze nu traint. Daarnaast zal het helpen bij de 
USP-marathon opgepakt worden door zowel de heren- als damesselectie. 
 
Renske geeft aan dat de selectieteamtaken ooit bedacht zijn om gaten binnen de club op te vangen. 
Ze vraagt of het helpen bij de marathon dan bedacht is omdat er niet genoeg taken zijn voor de 
selectie, of omdat dit echt goed is voor de club. 
Yannic geeft aan dat de marathon een goede manier is om een goede band met de universiteit te 
behouden en in een goed daglicht te blijven staan. 
 
Jorieke vraagt of de PR ook betrokken wordt bij de marathon. 
Esmée (Mangoensoewito) geeft aan dat er nagedacht wordt over wat de PR kan betekenen bij de 
marathon. 
 
Bas geeft aan dat Heren 7 ook geen trainers heeft, zij worden nu door Heren 3 getraind. 
Yannic weet niet of er interesse is vanuit leden om dit trainerschap op te pakken. 
 
Jorieke geeft aan niet uit het verhaal op te kunnen maken of Dames 1 nog meer moet doen dan 
andere teams gezien ze reiskostenvergoeding krijgen. 
Karen geeft aan dat er besproken is of we meer van Dames 1 verwachten voor de vergoeding, maar 
er is besloten dat het alleen maar mooi is dat het team zo hoog speelt en er daarom niks 
terugverwacht wordt voor de vergoeding. 
 
Yannic geeft aan dat er nieuwe sloten op de materiaalkasten zitten. Op die manier raakt materiaal 
minder verspreid over de verschillende teams en ligt de verantwoordelijkheid voor kwijtgeraakte 
ballen en dergelijke duidelijker bij het team zelf. Deze week komt er ook een kluisje voor de 
sleutels van de selectiekasten waardoor deze in eigen beheer komen. Ten slotte zijn er paars-witte 
netten in de doelen op het hoofdveld gespannen. 
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Lisa geeft aan de sloten nogal complex te vinden. 
Yannic geeft aan dat de slotjes inderdaad wat lastig zijn, maar dat als je eenmaal door hebt hoe de 
slotjes werken het goed te doen is. Er is ook een uitlegfilmpje gemaakt om te demonstreren hoe het 
slot werkt. 
Koen (Löwenthal) geeft aan dat de sloten van USHC afgekeken zijn. Daar bevallen ze goed. 
Christian vindt dit niet vergelijkbaar, want hockeyers zijn veel hoger opgeleid. 
 
Julian vraagt of er ook paarse netten bij de andere velden komen. 
Yannic geeft aan dat voor nu de focus lag bij het hoofdveld. Hij laat het weten wanneer er bij de 
andere velden ook paarse netten geplaatst kunnen worden. 
 
Nora vraagt waar de AA-hesjes opeens vandaan komen. De heren en Dames 2 hebben ze ook. 
Yannic geeft aan dat het Sportcafé eens in de zoveel tijd een aantal van die hesjes krijgt, die wij 
vervolgens mogen hebben. 
 
Marloes: “Lucas en ik hebben de website grondig doorlopen en meerdere mogelijkheden tot 
verbetering verkend. We hebben nu een plan opgesteld waarin alle content die op de huidige 
website staat wordt behouden, maar toegankelijker wordt gepresenteerd. Het uitgangspunt is dat 
je vanaf de home-pagina via duidelijke kopjes precies kan komen waar je wil op de website. Het 
voorstel is verstuurd naar de WebCie en wanneer we een datum kunnen vinden om dit plan grondig 
door te werken hopen we een mooi resultaat te krijgen, waar elk lid profijt van heeft!” 
 
Lucas: “Daarnaast is de al bestaande app door de host VoetbalAssist redelijk goed op de schop 
genomen. Er zijn een aantal features die de app erg nuttig en leuk maken. Zo kan je er makkelijk 
het programma van je favoriete teams in zien en kan je bij je eigen wedstrijd livebloggen.” 
Lucas laat aan de hand van een aantal screenshots zien hoe de vernieuwde app eruit ziet. 
 
Sieds vraagt of het bij de liveblog gaat om anonieme berichten. 
Marloes geeft aan dat dit klopt. 
Lucas laat zien dat bij elk bericht een rood uitroeptekentje staat. Mocht een bericht echt niet 
kunnen, kan je daarop klikken om het te rapporteren. 
 
Joost geeft aan dat hij het logo zoals het nu gebruikt wordt niet heel mooi vindt. In de 
wedstrijdzakenapp hebben de meeste clubs een mooi, net logo, en bij ons zit er zo’n heel paars 
blok omheen. Hij vraagt of dit anders kan. 
Lucas wil hiermee aan de slag. 
 
Esmée (Mangoensoewito): “In het kader van het focuspunt digitaliseren van financiële en 
secretariële administratie is er een soort interactief inschrijfformulier gemaakt dat aanstaande 
Odysseaanen makkelijker kunnen invullen en terugsturen. Dit blijkt echter niet per sé efficiënter 
dan hoe het inschrijfformulier eerder ingevuld werd, dus het nieuwe formulier wordt niet in gebruik 
genomen. 
 
Wel ben ik nu bezig met het verkennen van een nieuw programma waarin het ledenbestand 
bijgehouden kan worden. Het programma biedt ook de mogelijkheid een efficiënter 
inschrijfformulier te maken, en biedt daarnaast mogelijkheid voor de Technische Commissie om 
zaken als wachtlijst en teamindelingen op een nette, overzichtelijke manier bij te houden. Op het 
moment wordt het programma nog ingericht, hopelijk is het voor de zomer gebruiksklaar. 
 
Verder zal er over twee weken een bestureninfoavond plaatsvinden. Mocht je interesse hebben in 
een bestuursjaar of gewoon erg benieuwd zijn naar wat wij als bestuur allemaal doen, meld je dan 
vooral aan! We zullen dan allemaal vertellen over onze functies, de taken die daarbij horen, en hoe 
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die ons bevallen.” 
 

6.4. Sportief beleid 
Marloes laat op de PowerPointpresentatie zien welke doelstellingen de teams aan het begin van het 
seizoen gesteld hebben, en wat de huidige stand van de teams is. Heren 9 komt helaas nog niet echt 
in aanmerking voor het kampioenschap. 
 
Esmée (Mangoensoewito): “De eerste Damescursus werd verzorgd door Dames 2 en is afgesloten met 
een mooie pot tegen Dames 8. De deelnemers waren erg enthousiast en een aantal is of wordt 
geplaatst bij een team. Wat betreft het warmhouden van de wachtlijst werkt de Damescursus nog 
goed. De data voor Damescursus II staan inmiddels vast en ook de werving daarvoor is al begonnen. 
Hopelijk doen er deze keer nog meer enthousiaste dames mee. Mocht je toevallig nog zin hebben 
om nog extra keer in de week te trainen op vrijdag, geef je dan ook vooral op!” 
 
Lucas: “In samenwerking met een initiatief van de KNVB genaamd Kicks gaat Odysseus train-
wanneer-je-wil-trainingen aanbieden. Dit zal hoogstwaarschijnlijk gebeuren vanaf het voorjaar op 
de donderdagmiddag tussen vier en zes. Het concept is redelijk simpel; een student/medewerker 
van de universiteit kan zelf kiezen wanneer men een training volgt. Dit gebeurt volgens een 
trainingsprogramma dat is opgezet door Kicks en de trainingen zullen worden gegeven door een of 
twee leden van Odysseus die hiervoor betaald zullen worden en een mooi Nike-vestje krijgen. De 
trainingen worden gegeven met hoogwaardig materiaal van Nike geleverd door de KNVB. Samen met 
Kicks is een verdienmodel opgezet waardoor Odysseus hier aan het eind van de rit een goed 
zakcentje aan overhoudt. Als de trainingsreeks van zes weken een succes is, dan gaan we verder 
met een toernooi-reeks van 6v6 waarbij Odysseus nog rianter zal achterblijven. 
Voor nu lopen er nog gesprekken met Olympos, ActiefUSP en Kicks om de details te regelen, maar 
tegen de tijd zullen jullie hier vast meer over horen!” 
 
Karina vraagt of het 6v6 alleen voor mannen is. 
Lucas geeft aan dat dit nu nog wel het geval is. 
Karina geeft aan dat 7v7 van Olympos zich ook richt op mannen, en er bij dames dus wel wat te 
behalen valt. 
 
Joost vraagt of het organisatorisch helemaal via Kicks gaat. 
Lucas geeft aan dat de inschrijvingen en betalingen via Kicks verlopen. Hier wordt wel duidelijk bij 
vermeldt dat de trainingen bij Ody zijn met logo et cetera. 
Joost vraagt of Ody dan niet met de afmeldingen zit. 
Lucas geeft aan afgesproken te hebben welk vast bedrag we krijgen. 
 
Lucas vertelt dat er op dinsdag en donderdag een masseur in de Blokhut zit. Op dinsdag een man om 
de heren te behandelen, en op donderdag een vrouw om de dames te behandelen. Mocht iemand er 
gebruik van willen maken, maar niet ook op die dag trainen, dan kan je Lucas appen. 
 
Yannic vertelt dat een aantal jongens een scheidsrechtercursus willen volgen, en dat er ook 
aanmeldingen zijn voor de juniorencursus en UEFA-C cursus voor trainers. 
 
Joost vraagt of het nog steeds zo is dat je dan een bepaald aantal keer moet fluiten. 
Yannic geeft aan dat je tijdens de cursus praktijkervaring op moet doen door vijf keer bij je club te 
fluiten. 
 
Sieds vraagt of er aan de trainers die een cursus willen volgen nog eisen gesteld worden. 
Eveline geeft aan dat die trainers gisteren een contract gekregen hebben dat nog getekend moet 
worden. Hierin staat dat ze voor volledige vergoeding van de cursus twee jaar na afloop ervan nog 
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als trainer bij de club moeten blijven. 
Karina vraagt wat er gebeurt wanneer een trainer geen twee jaar aan wil blijven. 
Koen geeft aan dat de trainer dan een deel van de cursus zelf betaalt. 
 

6.5. Sociaal beleid 
Nicky vertelt dat er nu twee nieuwe commissies gevormd zijn, namelijk de ASO en de SnowCo 
waarbij er nog plek is in de SnowCo. Activiteiten worden uitstekend en naar verwachting bezocht, 
en er staan nog veel mooie activiteiten op het programma. De SurfCo gaat helaas niet door gezien 
Enter the Wave toch geen samenwerking met ons aan wil gaan. Mocht iemand graag nog een 
zomervakantie willen organiseren, kan dat. Ten slotte zal de benefietwedstrijd die Ody Unites 
organiseert 12 uur duren en plaatsvinden op 21 mei. 
 
Sander vraagt of er nog gesprekken zijn met het Sportcafé over alcohol op de tribune. 
Karen geeft aan dat dit straks besproken wordt. 
 
Matthijs vraagt of Daniël weer op de club mag komen. 
Koen geeft aan dat dit mag. Hij mag echter nog steeds geen alcohol of iets dat lijkt op alcohol. 
 
Joost vraagt of er nog iets georganiseerd wordt voor de Canal Parade eventueel met andere 
verenigingen. 
Nicky vindt dit een goed idee. 
 

6.6. Olympos 
Karen: “Afgelopen maanden ben ik druk bezig geweest met Olympos 2.0. Op dit moment worden 
namelijk de plannen gemaakt voor vernieuwing op de uithof waarbij het sportieve hart meer 
centraal zal komen te liggen. Olympos zal dan ook over 5 tot 10 jaar gaan verhuizen richting het 
centrum van de uithof. Wij zijn op dit moment intensief samen aan het werken met de grotere 
verenigingen. We hebben een visie opgesteld die we in samenwerking met de sportraad presenteren 
aan de mensen van vastgoed en campus van de universiteit. Er zijn twee dingen centraal in deze 
visie. Namelijk capaciteitsuitbreiding en clustering van velden. Dit zijn de dingen waarvoor ik mij op 
dit moment hard maak om zoveel mogelijk te kunnen bereiken binnen deze nieuwe plannen. 
 
Er is nog steeds geen definitief besluit gemaakt aangaande vervanging van het rugbyveld in een 
kunstgrasveld. Deze is opnieuw uitgesteld. Ze hebben uitgesproken in juni een besluit te maken, al 
zou ik daar nog niet te veel van uitgaan. Op dit moment lobbyen wij niet meer actief voor dit veld. 
Dit komt doordat dit veld stap 1 van olympos 2.0 zal zijn. Aangezien de rest van de velden meer 
richting het centrum zullen worden verplaatst bestaat er dus een kans dat  er een enorme afstand 
dus de velden zal komen. Aangezien wij ons op dit moment enorm ons best doen om de velden dicht 
bij elkaar te krijgen hebben wij daarom besloten, in samenspraak met het cva, niet meer actief te 
lobbyen voor dit kunstgrasveld op deze plek. Het kan er natuurlijk alsnog komen. 
 
Dan tot slot het alcoholbeleid. Zoals jullie weten hebben er dit seizoen natuurlijk grote 
veranderingen plaatsgevonden als het gaat om het alcoholbeleid. Wij hebben in de zomer veel 
geprobeerd om dit te veranderen, maar dit is gewoon simpelweg niet mogelijk gebleven. De wet en 
de knvb verbieden op dit moment het drinken van alcohol langs onze lijnen. Met geen enkel plan 
was daar verandering in te krijgen. We vinden deze situatie natuurlijk enorm jammer, maar zijn 
jammer genoeg niet in staat daar iets aan te veranderen.” 
 
Joost vraagt of het kan zijn dat de rugby vertrekt. 
Karen geeft aan dat zij in een moeilijke situatie zitten, omdat ze niet echt opties hebben. Door 
verhuizing zouden ze bijvoorbeeld subsidies mislopen. Ze hopen gewoon heel erg dat ze over twee 
seizoenen een nieuw veld krijgen. 
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Eline vraagt of dit voor RUS en USRS geldt. 
Karen geeft aan dat USRS een beetje meelift op de lobby van RUS. 
 
Sander vraagt of Ody dan ook mee gaat over vijf jaar. 
Karen geeft aan dat er altijd naar gekeken is, maar dat er ook niet echt een andere optie is. Het 
lijkt haar het meest belovende om op Olympos 2.0 in te zetten. 
 
Sieds vraagt of Olympos niet gebouwd wordt op basis van wat er is, en dat we niet meer weg 
kunnen wanneer er eenmaal een Olympos 2.0 is. Hij vraagt of je niet je opties open moet houden 
met betrekking tot verhuizing. 
Karen zegt dat dit klopt maar wil wel meedoen aan de onderhandelingen en laten zien dat we een 
serieuze partner zijn, en niet die club die misschien weggaat. 
Nicky geeft aan dat wanneer je verhuist je ook weer bepaalde subsidies mist. 
Karen vindt het een grijs gebied, maar wanneer je met meerdere SSV’s afspreekt is er wel weer 
speelruimte. Ze vindt dat er nu vooral veel te halen valt ij Olympos 2.0 wat betreft 
veldenclustering, extra kleedkamers et cetera. 
 
Julian vraagt of Olympos nu ook versneld afgeschreven wordt. 
Karen geeft aan dat die periode steeds verschilt. Eerst zou Olympos in tien jaar afgeschreven zijn, 
en nu lijkt dat al weer vijf jaar. 
 
Christian vraagt of het dan eigenlijk niet kut is om nu een kunstgrasveld te krijgen. 
Karen geeft aan dat dit klopt, en dat we niet willen dat de afstand van dat veld tot de andere dan 
heel groot is. Ze probeert hierop concessies te doen. 
 
Christian vraagt of we niet meer kunnen pushen dat vergunningen voor alcohol naar ons gaan in 
plaats van naar externe partijen. 
Karen geeft aan dat hierover wordt gesproken met andere SSV’s, maar externe partijen brengen 
echt veel geld in het laadje. De grotere evenementen krijgen wel vergunningen. 
 
Cas vraagt hoe streng de KNVB is wat betreft alcohol. 
Karen geeft aan dat vooral het sportcafé bang is en niet soepel wil zijn. 
Cas geeft aan dat gasten achter de bar gewoon bidons aannemen en vullen met bier. Hij vraagt of 
er iets van een toezichthouder is op Olympos die kijkt of er niet gedronken wordt. 
Karen geeft aan dat de boete die Olympos kreeg was voor het schenken aan een minderjarige, maar 
dat ze die ook kunnen krijgen voor drinken op een verkeerde plek. Mocht er nog een boete komen, 
dan staat Olympos voor vijf jaar onder verscherpt toezicht. Dit is een onwenselijke situatie, 
waardoor Olympos en Ody personen die zich niet aan de regels houden zouden kunnen schorsen. 
 
Koen stelt voor een pauze te houden om 20.29u. 
 
7. Verslag tevredenheidsenquête 
Karen geeft aan dat de enquête door 276 leden is ingevuld, echt superveel! Ze loopt door de 
resultaten heen. 
 
Sieds vraagt over punt zes vanaf wanneer het gezellig is. 
Karen geeft aan dat ‘eens’ en ‘helemaal eens’ gezellig is, maar ‘neutraal’ niet meer. 
 
Renske geeft aan dat de tevredenheid over de natuurgrasvelden 11% lager is dan vorig jaar. Ze 
vraagt of we hier iets mee willen doen. 
Karen geeft aan dat we dit graag zouden willen. We nemen het mee en houden bijvoorbeeld de 
trainingsmogelijkheden in het achterhoofd. 
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Renske geeft aan vorige week een wedstrijd op het combiveld gespeeld te hebben terwijl het 
ontzettend regende. Ze geeft aan dat je dan wel minder trainingen kan inplannen, maar dat door 
zo’n wedstrijd het veld alsnog verpest wordt. 
Marloes geeft aan dat ze ook zo min mogelijk oefen- en inhaalwedstrijden op het combiveld 
probeert in te plannen. 
Joost vindt dat wanneer het veld in slechte staat is je hier best foto’s van kan maken om te laten 
zien hoe beroerd het is. 
Karina denkt dat het resultaat ook komt door de hoeveelheid nieuwe teams die nog moeten wennen 
aan hoe kut onze velden zijn. 
 
8. Tussenstand begroting en prognose 
Eveline loopt door de begroting en prognose heen. 
 
Joost snapt niet zo goed hoe we minder leden heen volgens de tussenstand. 
Esmée (Bone) geeft aan dat de boetes ook niet persé een probleem hoeven te zijn gezien mensen 
die zich te laat uitgeschreven hebben ook nog contributie moeten betalen. 
Eveline geeft aan dat de Damescursus hier ook nog bijhoort. 
 
Julian vraagt of het puntje Kicks minus de kosten voor trainers is. 
Eveline geeft aan dat dit het geval is. 
 
Jorieke vraagt hoe het nu zit met het VvO-geld. 
Eveline geeft aan dat een deel VvO-geld is en een deel nog komt van de Jij & Wij. Ze geeft aan dat 
we het graag besteden aan nieuwe shirts en trainersjassen. 
Lucas geeft aan dat de VvO’s hierover worden bericht. 
Pim vraagt of de nieuwe shirts meegenomen worden bij sponsorgesprekken. 
Lucas geeft aan dat hier inderdaad over nagedacht wordt, en dat shirts voorlopig prioriteit zijn. 
 
Nora vraagt of het klopt dat er verschillende wedstrijdbroekjes in omloop zijn. 
Yannic geeft aan bij Paul Pessel geweest te zijn met die opmerking, maar dat zij aangaven dat dit 
niet kan. 
Nora geeft aan dat het wel zo is. 
Lucas geeft aan dat dit komt doordat de stijl van Paul Pessel is dat het logo groter is. 
 
Esmée (Bone) weet niet wat de afspraken met Paul Pessel zijn, maar dat de trainingspakken veel 
duurder zijn dan voorheen. Ze vraagt of we het daarover gehad hebben. 
Lucas geeft aan dat dit vorig jaar allemaal besproken is, en dat we wisten dat het duurder uit zou 
pakken. De leverancier is echter wel betrouwbaarder. 
Esmée (Bone) geeft aan dat het pak wel echt EUR 30,- duurder is. 
Lucas geeft aan dat Paul Pessel wel de prijs van Deventrade rekent, en dat Henk Temming hier 
onder zat. 
Loes geeft aan dat de bedrukking duurder zou zijn en dat de trui wellicht anders zou worden. 
 
Joost geeft aan dat er aan het einde van het jaar vaak wat gedoe is, maar dat er nu al vrij veel 
aangeschaft is qua sokken en broekjes. Hij vindt het een goed idee om in de winter alvast weer in 
te slaan voor de rest van het jaar. 
Yannic geeft aan in oktober de bestelling geplaatst te hebben. Hij hoopt dat iedereen juiste maten 
kan krijgen. 
 
Joost roept op om wanneer er bekend wordt dat je shirts vervangen te worden, bij je team na te 
gaan of er ouders of iets dergelijks zijn die deze willen sponsoren. 
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Koen (Löwenthal) geeft aan dat in het draaiboek aangepast is dat we in het huidige seizoen 
voldoende materiaal willen bestellen voor het begin van het volgende seizoen. 
 
Koen (Bots) vraagt of de factuur voor het diner bij Odybollentoernooi al betaald is. 
Eveline geeft aan dat deze betaald is. 
 
Karina vraagt hoe het kan dat Ody Unites in de plus staat. 
Eveline geeft aan dat dit aan het einde van het jaar quite zal zijn. 
 
Bas Bos vraagt of het geld van de snorremansen al binnen is. 
Eveline geeft aan de inning gedaan te hebben. 
 
9. Toekomstig bestuur 

9.1. Indeling functies 
Karen: “Ondanks dat we pas halverwege het seizoen zijn, zijn we al bezig met het kijken naar 
volgend seizoen en dus naar een toekomstig bestuur. We hebben de structuur van het bestuur onder 
de loep genomen en zijn tot de conclusie gekomen dat we voor volgend jaar een bestuur zouden 
moeten vormen van 7 bestuurders. We zijn er van overtuigd dat het huidige takenpakket van het 
bestuur over 7 bestuurders zou kunnen worden verdeeld. Op deze manier hopen we elke functie 
uitdagend te houden en hopen we de efficiëntie te vergroten. Om dit te bewerkstelligen zouden we 
de taken van de Commissaris Voetbalzaken willen onderverdelen over de overige functies. 
De precieze herverdeling is voor nu nog niet duidelijk maar een deel van de taken zal ieder geval 
worden overgenomen door de wedstrijdsecretaris. 
 
Daarnaast hebben we gemerkt dat de functie ‘Commissaris Beleid’ vooral bij externen vaak tot 
onduidelijkheid leidt. Om dit duidelijker te maken zouden we de naam Commissaris Beleid willen 
aanpassen naar vicevoorzitter. Gezien het takenpakket van de Commissaris Beleid zijn we er 
gedurende dit jaar achter gekomen dat het ook het meest logisch is als de Commissaris Beleid de 
vicevoorzitter wordt. Bij het wegvallen van de voorzitter is de Commissaris Beleid naar ons idee het 
best in staat de taken over te nemen.” 
 
Jorieke vraagt of de titel commissaris beleid niet veel meer zegt over de inhoud van je functie 
richting de leden. 
Karen geeft aan dat een vicevoorzitter veel duidelijker is naar externen. Ze is daar veel mee bezig 
en zit vaak met voorzitters. Zij snappen dat niet wat een commissaris beleid is. 
 
Karina vraagt of er iets veranderd wordt aan de vergaderstructuur. 
Karen geeft aan dat er nu vergaderd wordt met een dagelijks bestuur en een algemeen bestuur. Ze 
vindt dit geen optimale situatie, gezien discussie vaak herhaald worden en beslissingen uitgesteld 
worden. Ze denkt dat je er profijt van hebt altijd met z’n allen te vergaderen. In overleg met het 
kandidaat-bestuur kan hier een beslissing over genomen worden. 
 
Julian vraagt hoe het in zijn werk gaat met de blokdiensten. 
Karen geeft aan dit spannend te vinden, maar dat veel andere SSV’s en 
studentenvoetbalverenigingen uit andere steden ook minder bestuursleden hebben. Ze geeft aan 
dat het wel een uitdaging wordt wanneer er weer mensen uit hetzelfde team in het bestuur zitten, 
maar dat dit wel mogelijk moet zijn. 
 
Julian geeft aan dat de naam van de functie hem niet echt uit maakt, maar dat hij het wel 
belangrijk vindt dat de vicevoorzitter zich bezig blijft houden met de lange termijn visie van de 
club. 
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Karen geeft aan dit ook belangrijk te vinden en dat de functie daarom blijft bestaan, maar onder 
een andere naam. 
 

9.2. Sollicitatieprocedure 
Karen: “Huidige situatie: de kandidaatsvoorzitter wordt gekozen door het huidige bestuur. De 
kandidaatsvoorzitter houdt vervolgens sollicitaties voor de overige bestuurders. 
Deze situatie vinden we niet optimaal omdat de tijdspanne erg lang is tussen de sollicitatie van de 
voorzitter en de overige bestuurders. Daarnaast vinden we dat het huidige bestuur de sollicitaties 
moet doen voor alle bestuursleden. Dit omdat dit het proces van sollicitaties versnelt, de belasting 
voor de nieuw gekozen kandidaatsvoorzitter lager is en het voor de ‘niet gekozen 
kandidaatsvoorzitters’ niet wenselijk is te solliciteren bij de ‘wel gekozen kandidaatsvoorzitter’. 
Om deze reden zal de sollicitatieprocedure er komend jaar als volgt uit zien: 
De sollicitaties voor alle functies gaan tegelijkertijd open. De kandidaatsvoorzitter wordt eerst 
gekozen en zal dan in overleg met het huidige bestuur de rest van het bestuur samenstellen. De 
presentatie van het bestuur zal zoals altijd plaatsvinden tijdens het Ody tournament. 
Tijdens de bestuursinfoavond van 16 februari zullen we hier nog verder op in gaan.” 
 
Jorieke vraagt of de kandidaat-voorzitter dan niet meer bij de sollicitatiegesprekken zit. 
Karen geeft aan dat dit klopt, en door het huidig bestuur op de hoogte gesteld wordt van het 
verloop van de sollicitaties. 
 
Joost vraagt wat de stemverhoudingen worden. Hij vraagt of elke persoon dan een gelijke stem 
heeft. 
Karen geeft aan dat formeel gezien de kandidaat-voorzitter nu in z’n eentje beslist, en het 
logischer is als het huidig bestuur ook inspraak heeft. 
Julian snapt dat het huidig bestuur ook inspraak moet hebben, maar geeft aan dat wanneer het echt 
formeel wordt het wel de kandidaat-voorzitter is die het hele jaar met het nieuwe bestuur zit. 
 
Karina denkt dat het lastig is wanneer je als kandidaat-voorzitter niet bij de gesprekken bent. Ze 
heeft aan dat bij haar sollicitaties ook interessante dingen over mogelijk beleid naar voren kwamen 
waar ze waarde aan hechtte. 
Koen (Löwenthal) geeft aan dat je er in eerste instantie niet bij zit, maar later wel bij het proces 
betrokken wordt. 
Karina denkt dat je als buitenstaander dan eigenlijk nog lastiger een keuze kan maken. 
Eveline denkt dat je dit ook als voordeel kan gebruiken, namelijk door later beleid met z’n allen te 
maken in plaats van je sollicitanten te kiezen op basis van beleid. 
 
Loes vraagt waarom het niet wenselijk is dat de procedure lang duurt. 
Nicky geeft aan dat er vier mensen voorzitter wilden worden en dus al vroeg in het jaar 
solliciteerden. Nadat drie daarvan afgewezen waren duurde het nog heel lang voordat ze wisten of 
ze daarna überhaupt nog in het bestuur kwamen. 
Loes denkt dat je nu ook de situatie kan krijgen waarin mensen in plaats van het voorzitterschap 
direct een andere functie aangeboden krijgen, en dat dit wellicht pijnlijker is. 
 
Christian geeft aan dat het proces voor iemand die naar het voorzitterschap solliciteert korter 
wordt, maar vraagt hoe dit voor de rest is. 
Karen geeft aan dat dit gelijk blijft. 
Christian vindt het verkorten van het proces voor kandidaat-voorzitters niet opweegt tegen de 
waarde van een kandidaat-voorzitter bij de andere sollicitaties. 
 
Renske denkt dat je als kandidaat-voorzitter eigenlijk ook iedereen gesproken wilt hebben. 
Esmée (Bone) vindt dat wanneer je iemand totaal niet kent, je toch wil kijken of het matcht. 
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Julian geeft aan vorig jaar gemerkt te hebben dat notulen van een gesprek erg kunnen verschillen 
van hoe de sfeer tijdens een gesprek echt was. 
 
Joost denkt dat alle argumenten nu wel benoemd zijn. Hij vindt dat het bestuur zich bewust moet 
zijn van positieve en negatieve kanten. We kunnen het voor komend jaar proberen en als er dingen 
niet bevallen, kan het dat jaar erop weer anders. 
 
Renske schetst een situatie waarin ze voorzitter wil worden, maar de kandidaten die het huidig 
bestuur kiest niet ziet zitten. 
Nicky geeft aan dat behalve Koen niemand wist wie er verder in het bestuur kwamen, dus dat je die 
situatie altijd houdt. 
 
Matthijs geeft aan de discussie van het bestuur meegekregen te hebben. Hij vindt dat je als 
voorzitter aan het begin met iedereen moet klikken, en dat beleid er dan nog niet zoveel toe doet. 
Jorieke vindt dit juist een argument om er zeker van te zijn dat de voorzitter iedereen kent. 
 
Karina vindt dat je geen gelijke stemmen hebt doordat de kandidaat-voorzitter niet bij de 
gesprekken is. De rest heeft dan een grotere stem. 
Christian geeft aan dat je dan dus meer macht hebt als huidig bestuur. 
Karen geeft aan dat we ook advies hebben gevraagd aan andere SSV’s en dat we het daarom ook 
graag eens zo uitproberen. Ze geeft aan dat er goede argumenten genoemd zijn die we meenemen. 
Bij andere verenigingen werkt deze constructie en ze wil het graag eens proberen om te kijken of 
het bij ons werkt. 
 
Jorieke vraagt of we het proces niet korter kunnen maken door alle vacaturen op hetzelfde moment 
open te gooien, maar wel pas na het kiezen van een kandidaat-voorzitter de andere gesprekken te 
doen. 
Loes vraagt wat er gebeurt wanneer er niet genoeg aanmeldingen zijn. 
Koen (Löwenthal) geeft aan dat het huidige bestuur dit oppakt. Hij geeft aan dat uiteindelijk de 
leden het beleid maken en vraagt of we wellicht moeten stemmen over de procedure. 
 
Sieds geeft aan het in principe niet met de nieuwe procedure eens te zijn, maar dat hij het prima 
vindt om een keer te testen. Hij vraagt hoe we kunnen meten of dit een goede procedure is. 
Koen (Löwenthal) geeft aan dat het huidig bestuur zelf een keer de sollicitatieprocedure doorlopen 
is, ze een en ander kunnen bespreken met de CvA, en dat er ook oud-bestuursleden op ALV’s zijn 
om advies bij te winnen over de procedure. 
Joost geeft aan dat het eindpunt het Ody Tournament is en er dus vrij veel tijd is, ook voor het 
voorstel van Jorieke. 
Matthijs denkt dat er zo voldoende input is en stelt voor dat het bestuur er nog over na gaat 
denken. 
Koen (Löwenthal) geeft aan dat er nog kritisch naar gekeken wordt, en dat op de bestureninfoavond 
16 februari duidelijkheid gegeven wordt. 
Nicky geeft aan dat wanneer mensen nog meer input hebben ze dit vooral moeten laten weten. 
 
10. W.v.t.t.k. 
Er zijn geen punten ingediend voor de w.v.t.t.k.. 
 
11. Rondvraag 
Karina geeft aan dat er vorige keer een vraag is gesteld over de verhouding tussen prestatie en 
gezelligheid. Ze vraagt zich af hoe daar nu naar gekeken wordt. 
Koen (Löwenthal) geeft aan dat de TC bezig is met een plan om te kijken hoe de B-selectie beter 
aan kan sluiten op de A-selectie. 
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Joost vraagt waar het Kaak op noord bord is. 
Koen (Löwenthal) geeft aan dat de Blokhut vorige week is opgeruimd, maar da het bord niet 
gevonden is. 
Julian geeft aan dat hij aan een grote paal zat en dat deze wellicht bij Olympos ligt. 
 
Matthijs vraagt of we nog naar de Rex gaan. 
Ja, lachend. 
 
12. Sluiting 
Koen (Löwenthal) sluit de vergadering om 21.38u en nodigt iedereen uit mee te gaan naar de Rex. 


