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Locatie: Senaatszaal, Academiegebouw, Domplein 29, 3512 JE, Utrecht 
 
 

Notulen Wissel-ALV 09-09-2017 
 

1. Opening 
Nora opent de vergadering rond 18.30u. 
 

2. Vaststellen agenda 
Er zijn geen op- of aanmerkingen wat betreft de agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

3. Goedkeuren notulen vorige ALV 
De notulen worden doorgelopen en ongewijzigd goedgekeurd. 
 

4. Jaarverslag 2016-2017 
Door middel van een aantal hoogtepunten wordt het Jaarverslag 2016-2017 doorgelopen. 
 
Er heeft een overstap plaatsgevonden van Henk Temming naar Paul Pessel als leverancier van 
broekjes, sokken et cetera. In verband met de overstap hebben zowel de Dames- als Herenselectie 
nieuwe tenues met daarop het logo van Paul Pessel. Verder is er als VvO-cadeau een nieuw uittenue 
aangeschaft. 
 
Het aantal inschrijvingen voor activiteiten en feesten was erg hoog dit jaar en evenementen werden 
goed bezocht. Door het enthousiasme van de leden raakten sommige activiteiten vroeg vol en 
moesten andere leden soms teleurgesteld worden. 
 
De bestuursblog is weer ingesteld. Om de zoveel weken heeft een ander bestuurslid door middel van 
een blog geprobeerd de leden een kijkje achter de schermen te laten nemen in het leven van een 
bestuurslid. Het bestuur hoopt hiermee mensen meer duidelijkheid gegeven te hebben over wat het 
bestuur doet, en mensen enthousiast gemaakt te hebben ook actief te worden in bijvoorbeeld het 
bestuur. 
 
Er is een nieuw merchandise item op de paarse markt gebracht, namelijk een linnen tasje. Het tasje 
is voorzien van een groot Ody-logo en enkele voetbaluitspraken zoals “Hij niet!” en is aan te 
schaffen bij de Blokhut. 
 
Dit jaar is de Blokhut eindelijk geplaatst en is de afwerking rondom de Blokhut voltooid. De Blokhut 
draagt bij aan een professioneler ontvangst van externen en biedt meer ruimte voor opslag van 
bijvoorbeeld merchandise. 
 
Er zijn dit jaar twee damescursussen georganiseerd waarvan een gegeven door Dames 1 en de 
andere door Dames 2. Beide damescursussen werden goed bezocht en een groot aantal deelnemers 
wordt komend jaar lid bij Odysseus. 
 
Aan het begin van het jaar hebben de teams doelstellingen kunnen aangeven omtrent hun 
prestaties. Helaas zijn niet al die doelstellingen behaald, maar veel teams hebben goede prestaties 
geleverd. Zo hebben Heren 1 en Heren 6 het kampioenschap binnengesleept, en wist Dames 1 weer 
te promoveren naar de Hoofdklasse. 
 
Als beloning voor hun tweede kampioenschap in drie jaar zal Heren 6 volgend jaar verdergaan als 
Heren 4. Heren 4 zal volgend jaar verdergaan als Heren 6. Verder is er een nieuw Dames 3 gevormd  
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door middel van selectietrainingen. Door het vertrek van Dames 7 als geheel team, is er 
mogelijkheid tot doorschuiven en wordt Dames 4 het nieuwe Dames 5, Dames 5 het nieuwe Dames 
6, en Dames 6 het nieuwe Dames 7. 
 
Tijdens de BALV is er een beslissing genomen omtrent de 80/20-lijst, en is er een HR-wijziging 
doorgevoerd die ervoor zorgt dat er geen uitzonderingen meer gemaakt kunnen worden op de 
80/20-lijst. Tevens is in het HR toegevoegd dat afgestudeerde trainingsleden de vereniging als 
eerste dienen te verlaten wanneer dit nodig is. 
 
Door veel contact met betrokken leden en veel nabellen is er dit jaar een ‘schone’ 80/20-lijst en 
hoeft niemand de club gedwongen te verlaten. 
 

5. Financieel jaarverslag 2016-2017 
De afrekening zal bij een volgende ALV gepresenteerd worden. Julian licht toe hoe het jaar 
financieel gezien verliep. Too be continued! 
 

6. W.v.t.t.k. 
Er zijn geen punten ingediend voor de w.v.t.t.k.. 
 

7. Rondvraag 
Of er wel of geen vragen zijn gesteld is onbekend. 
 

8. Dechargeren Bestuur Middag 
Nora spreekt een persoonlijk dankwoord uit richting al haar bestuursgenootjes en dechargeert ze bij 
hamerslag in omgekeerde statutaire volgorde uit hun functie waarbij Julian voorwaardelijk 
gedechargeerd wordt. 
 
Nora chargeert Koen bij hamerslag in de functie van Voorzitter der USVV Odysseus ’91. 
 
Julian spreekt een persoonlijk dankwoord uit richting Nora. Koen dechargeert Nora voorwaardelijk 
uit de functie van Voorzitter der USVV Odysseus ’91. 
 
De vergadering wordt enkele minuten geschorst. 
 

9. Chargeren Bestuur Löwenthal 
Bij hamerslag zonder bezwaar uit de ALV chargeert Koen Esmee in de functie van Secretaris der 
USVV Odysseus ’91. 
Bij hamerslag zonder bezwaar uit de ALV chargeert Koen Eveline in de functie van Penningmeester 
der USVV Odysseus ’91. 
Bij hamerslag zonder bezwaar uit de ALV chargeert Koen Karen in de functie van Commissaris Beleid 
der USVV Odysseus ’91. 
Bij hamerslag zonder bezwaar uit de ALV chargeert Koen Nicky in de functie van Commissaris Intern 
der USVV Odysseus ’91. 
Bij hamerslag zonder bezwaar uit de ALV chargeert Koen Lucas in de functie van Commissaris Extern 
der USVV Odysseus ’91. 
Bij hamerslag zonder bezwaar uit de ALV chargeert Koen Yannic in de functie van Commissaris 
Voetbalzaken der USVV Odysseus ’91. 
Bij hamerslag zonder bezwaar uit de ALV chargeert Koen Marloes in de functie van 
Wedstrijdsecretaris der USVV Odysseus ’91. 
 
Koen: “Voor we verdergaan met het presenteren van ons jaarplan zou ik me graag nog kort tot 
bestuur Middag willen richten om hen te bedanken voor het afgelopen jaar en ze namens ons en de 
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leden een cadeau aan te bieden. Jullie hebben zojuist zelf al een hoop hoogtepunten weergegeven. 
Hier wil ik het dan ook niet uitgebreid over hebben. De blokhut, de ongekende opkomst bij 
activiteiten, de uitgebreide inzet voor het verkrijgen van nieuwe sponsoren, de 
scheidsrechterscommissie, in al deze dingen hebben jullie zo ontzettend veel tijd en energie in 
gestoken. Nu exact 1 jaar na de vorige wissel ALV mogen jullie terugkijken op een ontzettend goed 
jaar. Daar mogen jullie ontzettend trots op zijn. Daarnaast willen we jullie persoonlijk bedanken. 
Allereerst bedankt voor het meehelpen vormen van een bestuur vol met toppers. Toen het 
kandidaatsbestuur eindelijk gevormd was hebben jullie alle tijd genomen om ons uitgebreid in te 
werken. Zo heb ik een aantal vergaderingen bijgewoond, en ik kan nu wel zeggen, ik begreep er 
vaak de helft niet van. Jullie hebben gedurende dit jaar zo je eigen taaltje ontwikkeld, zoveel 
inside jokes, zoveel gekke gebaren. Maar wat ik vooral zag was een goed op elkaar ingespeeld team 
dat zoveel plezier heeft met elkaar. Wij mogen alleen maar hopen dat wij, over een jaar, net zo 
hecht en leuk zijn als dat jullie dat gedurende het jaar zijn geworden. Om jullie passend te 
bedanken hebben we, namens het bestuur en de leden een cadeau voor jullie. Zouden jullie 
tegenover jullie opvolgers willen gaan staan? Mag ik een groot applaus voor bestuur Middag!” 
 
Er worden cadeaus uitgedeeld en er wordt een foto gemaakt. 
 

10. Jaarplan 2017-2018 
Karen: “Zoals ieder jaar willen wij graag met jullie het jaarplan, waar wij met z’n allen zo ons best 
op hebben gedaan deze zomer in Hongarije, met jullie doornemen. Toen wij begonnen met het 
schrijven van het jaarplan werden wij ons gelijk heel erg bewust van de sterke positie waarin de 
vereniging zich bevindt. Nadat er in de afgelopen seizoenen een aantal grote veranderingen heeft 
plaatsgevonden, zoals de Olympas en de blokhut, hebben de voorgaande besturen er hard voor 
gewerkt de vereniging in de huidige stabiele situatie te krijgen. Wij, als bestuur Löwenthal, voelen 
ons zeer vereerd om vanuit een dergelijke luxepositie de vereniging te mogen besturen. Een situatie 
waar wij de voorgaande besturen dan ook zeer dankbaar voor zijn.   
 

1. Focuspunten 
Om de stabiele situatie van de vereniging te behouden en innovatie te bewerkstelligen waar nodig, 
is dit jaarplan opgesteld voor aankomend seizoen. In het kader van recente ontwikkelingen bij 
Olympos, maar ook om het beleid van voorgaande besturen te optimaliseren, fungeren de volgende 
vier focuspunten als leidraad van dit beleidsplan: 
 
1. Professionaliseren van de faciliteiten ten behoeve van het voetbal 
Met dit focuspunt willen we investeren in de velden, het materiaal, de scheidsrechter en de 
trainers. Alle dingen waarvan we graag de kwaliteit van willen verhogen dit seizoen. Na het beleid 
van de afgelopen besturen denken we dat nu het juiste moment is om hier de focus op te leggen en 
hierin te investeren. Hoe we dit concreet gaan aanpakken zullen wij zo in detail vertellen. 
 
2. Optimaliseren van communicatie tussen de verschillende organen van de vereniging 
Dit focuspunt is verweven door ons gehele beleidsplan. Tussen alle verschillende organen van de 
vereniging is dit een terugkerend onderwerp. Het focuspunt richt zich op de communicatie tussen 
bestuur, trainers, commissies en overige leden in de breedste zin van het woord; van goed contact 
tussen de TC en het bestuur tot het stellen van heldere deadlines voor het aanmelden voor 
commissies en communicatie aangaande materialen. Ook de Ody-website en de Ody-app zullen 
worden aangepakt in het kader van dit focuspunt.  
 
3. Digitaliseren van financiële en secretariële administratie 
Met het digitaliseren van het wedstrijdformulier en de overbodigheid van fysieke pasfoto’s is de weg 
geopend naar het digitaliseren van het proces rondom inschrijving. Om deze reden kan vrijwel alle 
secretariële administratie in de toekomst digitaal worden gedaan. Het streven is om ook de  
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financiële administratie (denk aan declaraties en machtigingen) digitaal te laten verlopen. 
Waarover Eveline en Esmée jullie meer zullen vertellen.   
 
4. Investeren in een sfeervolle zaterdag 
Waarschijnlijk zijn jullie je allemaal bewust van het nieuwe alcoholbeleid van Olympos. En zo niet, 
dan zal ik jullie hierna alles nog haarfijn uitleggen. Dit nieuwe beleid brengt natuurlijk 
onzekerheden met zich mee. Door aandacht en geld te investeren in deze zaken doen we er ook dit 
jaar alles aan om de zaterdag de mooiste dag van de week te maken. 
 
Als jullie naar de eerste letters kijken van onze speerpunten dan kunnen jullie zien dat deze samen 
PODI spellen. Dit jaarplan is dan ook geschreven onder het motto PODI voor ODY, dus mochten jullie 
halverwege het seizoen onverhoopt opeens onze speerpunten niet meer weten, denk dat nog eens 
terug aan dit motto en misschien herinner je ze dan wel weer.  
 
Mijn bestuursgenoten zullen jullie nu gedetailleerd uitleggen hoe we invulling hebben gegeven aan 
deze focuspunten in ons beleidsplan.  Allereerst het financieel beleid, dan het organisatorisch 
beleid, daarna zal ik verder ingaan op olympos en onze relatie met hen, vervolgens komt het 
sportieve beleid en we sluiten af met het sociale beleid. Stel vooral vragen na ieders verhaaltje, 
Eveline trapt af.” 
 

2. Financieel beleid 
Eveline: “Net als de vorige jaren moet je aan twee financiële voorwaarden voldoen om bij Odysseus 
te mogen voetballen. Ten eerste betaal je een contributie aan de club. Daarnaast ben je verplicht 
een Olympas aan te schaffen en deze te laten koppelen aan Odysseus. Op basis hiervan worden 
verschillenden subsidies verleend aan de vereniging. Hieromtrent gaat een verandering 
plaatsvinden. Hoewel ik hierover onlangs alle leden heb gemaild, wil ik toch graag een samenvatting 
geven. De subsidies waarover ik net sprak, worden verdeeld door USS Mesa Cosa. Voorheen was het 
zo dat wij voor al onze leden subsidie ontvingen, ongeveer €28,- p.p. Mesa Cosa heeft besloten 
aankomend jaar deze subsidies niet meer te verstrekken voor niet-studerende leden (iedereen met 
een verenigingskaart in plaats van de all-inclusive Olympas). Hierdoor zijn wij, helaas, genoodzaakt 
deze gemiste subsidies direct op de niet-studerende leden te verhalen door middel van een 
contributieverhoging. Verder verandert de contributie niet. Zo wordt uiteindelijk de contributie 
voor wedstrijdleden €70,-, voor dames 8 €40,- en voor trainingsleden €30,-, met een toeslag van 
€28,- voor alle leden met een verenigingskaart. 
 
Het borgsysteem zoals het afgelopen jaren is gehanteerd, blijft vrijwel onveranderd. Voor twee 
teams gaat de borg dit jaar omhoog. Voor Heren 2, omdat hun borg van afgelopen jaar te laag is 
gebleken. Ook voor Heren 4, aangezien zij aankomend seizoen in de 3e klasse spelen, waar gele 
kaarten ook beboet zullen worden. 
 
Wij zijn erg trots dat Dames 1 dit jaar weer landelijk gaat spelen. Daarom willen wij, net als 
afgelopen jaren, een deel van hun reiskosten vergoeden. Zij krijgen de kilometers vergoed die zij 
meer gaan reizen dan het op één na verst reizende team, komend jaar Dames 5. Aangezien Dames 1 
door hun promotie flink veel verder moeten reizen dan vorig jaar, zijn ook de reiskosten gestegen. 
Uiteindelijk komen die dit seizoen neer op €1241,-. 
 
In lijn met het focuspunt ‘digitalisering’ willen we op financieel gebied de declaraties en de 
machtigingen digitaal gaan maken. Het nieuwe boekhoudprogramma ‘Conscribo’, dat Julian 
afgelopen jaar heeft mogen ontdekken, maakt hiervoor veel mogelijk. Het digitale 
declaratieformulier staat inmiddels op de website, onder ‘Documenten en formulieren’. Daarnaast 
wil ik de machtigingsformulieren, die bijvoorbeeld gebruikt worden bij de verkoop van merchandise, 
digitaal maken. Hiervoor willen we graag een tablet aanschaffen. Daarvoor is er een subsidie- 
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aanvraag gedaan bij de Sportraad, maar daar moeten we nog uitsluitsel over krijgen. Vorige week 
zijn we begonnen met het gebruik van de digitale machtigingsformulieren, nu nog op een privé-
tablet. Dit is nu al een succes.” 
 
Karina geeft aan dat op advies van de KasCo EUR 21.000,- in de buffer wordt gehouden. Ze vindt dat 
er dingen zijn die best investering kunnen gebruiken zoals shirts voor lagere teams, en vraagt of we 
daar de buffer niet voor willen gebruiken. 
Eveline vindt dat geld uit de buffer best uitgegeven kan worden bij een goede investering, en dat er 
nu goede tenues doorschuiven doordat de selectie nieuwe tenues hebben. 
 
Lars vindt dat de EUR 21.000,- die de KasCo graag behoudt echt een buffer is, en dat de rest van de 
buffer geïnvesteerd kan worden. 
 
Lysanne geeft aan dat er een beetje een omslagpunt is. We moesten voorzichtig zijn met geld en er 
zou een nieuwe Blokhut komen die wel of niet goed was. Gedurende het jaar zal er kritisch gekeken 
moeten worden of ergens in geïnvesteerd kan worden vanuit de buffer. 
 
Koen geeft aan dat het bestuur hier voorzichtig mee is. Grote kostenposten zoals een mogelijke 
verhuizing staan niet meer op de planning, dus hij denkt dat we wat losser mogen worden. 
 
Karina geeft aan dat we vaak stellen een klein budget te hebben, maar eigenlijk hebben we best 
geld. 
 
Koen geeft aan dat de buffer niet bedoeld is voor investeringen die lopende kosten opleveren. Zo 
loopt de buffer namelijk leeg. 
 
Joost geeft aan dat bij de borg van Heren 4 goed opgelet moet worden hoe dit loopt. Hij geeft aan 
dat je al vrij snel een kaart kan krijgen. 
 

3. Sponsoring en externe zaken 
Lucas: “Aan mij de eer om dit seizoen de taken van commissaris extern te vervullen binnen onze 
vereniging. Afgelopen jaar heb ik vanuit de sponsorcommissie al een beetje kunnen meekijken met 
de verrichtingen van Loes en ik wil haar nog even kort bedanken voor de uitgangspositie die haar 
werk mij heeft geboden. Afgelopen jaar zijn alle sponsordocumenten gedigitaliseerd wat de 
overdracht een stuk overzichtelijker en daarom ook makkelijker heeft gemaakt. Deze manier van 
documentatie zal ik dan ook voortzetten dit jaar. Daarnaast zijn, onder leiding van Loes, door de 
sponsorcommissie een prachtige brochure en flyer ontwikkeld waarmee Odysseus zich professioneel 
kan presenteren richting externe partijen. 
 
In dit seizoen zullen wij het ons doel maken om de opbrengsten uit sponsoring te verhogen. Om dit 
te bewerkstelligen richten wij ons op twee belangrijke aspecten wanneer het gaat om 
samenwerkingsverbanden met externe organisaties. Ten eerste, het sluiten van nieuwe 
samenwerkingsovereenkomsten tussen externe organisaties en Odysseus en, ten tweede, het 
behouden van de huidige samenwerkingsverbanden. Dit jaar zullen we de gelegde basis gebruiken 
om nieuwe sponsoren binnen te halen. De sponsorcommissie zal hier ook een grote rol in spelen. Ik 
ben erg blij met de leden van de sponsorcommissie die blijven na afgelopen Waar afgelopen jaar 
door deze commissie veel is bereikt is op het gebied van middelen die kunnen worden gebruikt bij 
het benaderen van potentiele partners, zal er dit jaar veel worden geïnvesteerd in het benaderen 
zelf.  Minstens zo belangrijk is het behouden van de samenwerkingsverbanden die Odysseus op dit 
moment al heeft. Het betrekken van de sponsor bij de vereniging is hiervoor de voornaamste 
methode. Ook wij zullen dit jaar  vier contactmomenten met de sponsoren inplannen, waarvan één  
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een relatiedag met originele invulling zal zijn waarbij onze sponsoren de leukste kanten van 
Odysseus zullen worden laten zien. 
 
Waar wij erg veel zin in hebben is het toevoegen van een nieuwe item aan de merchandise. Vergeet 
niet alles van Odysseus te kopen en er lekker mee door de stad te lopen.  
 
Op het moment heeft Odysseus 46 Vrienden van Odysseus. Wij zijn erg blij met deze vrienden en we 
hopen dat we onze vereniging dit jaar weer aan een aantal nieuwe vrienden kunnen helpen. Dit 
gaan we doen door de mogelijkheid om vriend van Odysseus te worden uit te lichten op 
verschillende activiteiten. 
 
Zoals jullie ook op de begroting hebben kunnen zien brengen de alumni, ofwel de oud-leden die 
maandelijks 91 cent overmaken naar onze vereniging, al een aardig bedrag op. We zijn een groot 
fan van dit initiatief en zullen dan ook bij elke uitschrijving de mogelijkheid bieden om alumnus van 
de vereniging te worden. Daarnaast gaan we goed nadenken of we een soort van oud-leden 
activiteit kunnen organiseren waarbij we de alumni uitnodigen. Dit is dan ook weer een mooi 
moment om te vragen of deze alumni VvO willen worden om zo nog een steentje bij te dragen aan 
hun favoriete voetbalvereniging. 
 
PR-commissie is een kopje dat we hier expliciet willen noemen omdat we het bereik van de PR-
commissie dit jaar willen uitbreiden. Zoals jullie misschien op Social Media hebben gezien heeft de 
PR-commissie tijdens de UIT voortreffelijk werk verricht waarbij Odysseus meerdere malen in de 
lokale media werd genoemd waaronder een grote foto in de Telegraaf. Dit jaar zullen, met 
ondersteuning van Esmee als secretaris en mij als commissaris extern, de werkzaamheden van de 
PR-commissie worden uitgebreid van alleen wervingsberichten naar werving en PR richting externe 
partijen. Op deze manier kunnen we Odysseus aantrekkelijker maken voor bedrijven om ons te 
sponsoren.” 
 

4. Organisatorisch beleid 
Yannic: “Ook dit jaar zullen er per herenteam vier scheidsrechters geleverd worden. Daarnaast is de 
poule van damesscheidsrechters die vorig jaar gevormd is, goed bevallen. Dit jaar zal weer zo’n 
poule gevormd worden waar dames zich vrijwillig voor op kunnen geven. Het streven is iedereen 
vier wedstrijden te laten fluiten. 
 
De zaterdagdienst zal ook in stand gehouden worden. Dit jaar met iets duidelijkere shifts die vroeg 
of laat, en kort of lang zijn, en zo eerlijk mogelijk toegewezen worden. Wat betreft de 
materiaalcontrole door de zaterdagdienst zal steekproefsgewijs gecontroleerd worden of deze taak 
naar behoren uitgevoerd wordt. 
 
Om de selectie zo min mogelijk te belasten op de zaterdag zijn er speciale selectieteamtaken. De 
Damesselectie zal weer verantwoordelijk zijn voor het trainen van de Damescursus, en de 
Herenselectie voor het trainen van teams waar nog geen trainer voor gevonden is. Naast teamtaken 
die gericht zijn op de club, krijgt de selectie ook teamtaken die maatschappelijk gericht zijn, zoals 
de USP-marathon waar vorig jaar bij geholpen is. 
 
Door middel van de materiaalcontrole door de zaterdagdienst hopen we te zorgen dat elk team 
altijd over voldoende materiaal beschikt. Op vier momenten in het jaar zal al het materiaal 
gecontroleerd worden en waar nodig bijbesteld worden. Wanneer teams eerder merken over 
onvoldoende materiaal of materiaal van slechte kwaliteit te beschikken, kan de aanvoerder dit bij 
mij aangeven. Dan kan er nieuwe materiaal bijbesteld worden. Door het aanschaffen van betere 
opbergtassen hopen we de kwaliteit van materiaal te waarborgen. 
 
 
 



 

 

 

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 

 

Lars vindt het goed om maatschappelijke projecten door de selectie te laten doen. Hij geeft aan 
dat de jongens soms een beetje lui zijn, en dat dit goed is voor het team en voor de club. 
Yannic is het daar mee eens. 
 
Esmée: “Naast het feit dat er vanaf dit jaar geen uitzonderingen meer gemaakt worden op de 
80/20-lijst en afgestudeerde trainingsleden het eerst de club dienen te verlaten, zal er niks 
veranderen aan de procedure rondom de 80/20-lijst. Ik neem de tip van mijn voorganger om 
hierover zoveel mogelijk contact te hebben met de leden ten harte en hoop op een schone lijst. Het 
zou fijn zijn wanneer iedereen die dat graag wil gewoon bij Ody kan blijven voetballen. 
 
Om in een vroeg stadium te weten hoe het ervoor staat met de 80/20-lijst zullen dezelfde 
deadlines, en boetes bij missen van de deadlines, omtrent uitschrijven gehandhaafd worden als het 
afgelopen jaar. 
 
Vanuit de KNVB wordt een Mobiel Digitaal wedstrijdformulier (mDWF) geïntroduceerd. Dit mDWF 
omvat een Wedstrijdzaken app waarop het wedstrijdformulier ingevuld dient te worden. De app 
vervangt tevens de fysieke spelerspas. Om ervoor te zorgen dat het wedstrijdformulier altijd 
ingevuld kan worden, zal er altijd een tablet in de Blokhut aanwezig zijn. Totdat er uitsluitsel is 
over de subsidie, is dat dus een privé tablet. 
 
Nu er voor de spelerspas ook geen fysieke foto meer nodig is, is er ruimte om het inschrijfformulier 
te digitaliseren. Door een formulier te maken dat direct via de computer in te vullen en te tekenen 
is, kost het invullen minder moeite en tijd, en wordt het gehele proces at efficiënter.” 
 
Anne geeft aan dat nu de competitie langer doorgaat, er op het moment van de 80/20-deadlines 
nog gevoetbald wordt. Ze vraagt zich af hoe iemand zich dan op tijd uit kan schrijven. 
Esmée geeft aan dat de overschrijfdeadlines van de KNVB niet veranderd zijn met het aanpassen 
van de competitie, en dus ook de 80/20-deadlines hetzelfde blijven. Je schrijft je uit per einde van 
het seizoen, dus je kan na uitschrijving nog wel blijven voetballen. Tevens is het altijd mogelijk 
uitstel te vragen op de 80/20-lijst. 
 

5. Olympos 
Karen: “Er staat eindelijk een prachtige Blokhut bij ons veld. Nu is het zaak hier goed mee om te 
gaan de komende zoveel jaar. Er is nog geen meerjarenonderhoudsplan, maar we gaan er voor 
zorgen dat deze ontwikkeld wordt. De universiteit is hier verantwoordelijk voor. 
 
De afgelopen twee jaar is gebleken dat het samenwerken met andere SSV’s om dingen te bereiken 
bij Olympos werkt. We zullen daar dit seizoen dus ook actief mee door gaan. Een van de dingen die 
door deze samenwerking nu veel potentie heeft om gerealiseerd te worden is het veldenplan.  
 
Afgelopen jaar heeft Saskia hard gewerkt aan het veldenplan. Samen met andere SSV’s is er druk 
uitgeoefend op de Universiteit om dit plan te realiseren. De Universiteit heeft aan het einde van 
afgelopen seizoen hierop gereageerd met dat ze waarschijnlijk aankomende zomer het rugbyveld 
willen veranderen in een kunstgrasveld waarop gerugbyd en gevoetbald kan worden. Hierover zal de 
universiteit in het laatste kwartaal van 2017 uitsluitsel geven. Dit zou erg gunstig voor Odysseus 
zijn, dus dank Saskia voor je harde werk hiervoor. We willen dit jaar fanatiek inzetten op de 
realisatie van dit plan en druk uitoefenen met de andere SSV’s om de Universiteit hierover 
uitsluitsel te laten geven. 
 
Parallel hieraan zullen we samenwerken met de andere SSV’s in de ontwikkelingen van de plannen 
van Olympos 2.0. Olympos 2.0 is echt een lange termijn project waarbij het sportieve hart van de  
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uithof zal worden verplaatst meer richting te uithof. De eerste plannen hiervoor worden nu 
gemaakt. Met de andere SSV’s zijn we bezig om binnen de eerste ontwikkelingen van deze plannen 
Odysseus te vertegenwoordigen om zo in de toekomst de positie van Odysseus te kunnen 
verbeteren.  
 
Zoals jullie hopelijk weten heeft Olympos recent haar alcoholbeleid aangescherpt. Dit komt doordat 
ze aan het eind van vorig seizoen een waarschuwing en een boete hebben ontvangen, omdat ze niet 
aan de regels van de gemeente voldeden. Deze recente ontwikkelingen in het alcoholbeleid van 
Olympos hebben tot gevolg dat het alleen toegestaan is alcohol te drinken in het Sportcafé of op 
het terras van het Sportcafé. Op de tribune, langs de lijn en in de kleedkamers is het niet 
toegestaan alcohol te drinken. Olympos zal hier komend seizoen streng toezicht op houden. 
Wanneer medewerkers van Olympos iemand met alcohol zien op een plek waar dit niet is 
toegestaan, zal deze persoon een waarschuwing ontvangen. Indien een waarschuwing niet genoeg is 
om het gedrag van de betreffende persoon te veranderen kan Olympos de toegang van de persoon 
tot Olympos (tijdelijk) ontzeggen.  
 
Ondanks dat wij het erg jammer vinden dat dit alcoholbeleid dermate is verscherpt, vinden wij het 
risico voor Odysseus, namelijk sluiting van het sportcafé, dermate erg dat we hebben besloten dat 
Odysseus mee gaat in het beleid van Olympos. Het bestuur zal er actief op toezien dat er geen 
alcohol wordt gedronken op plekken waar dit verboden is. Indien leden toch alcohol drinken op de 
betreffende plekken zal het lid allereerst een waarschuwing ontvangen van het bestuur. Wanneer 
deze waarschuwing niet voldoende blijkt kan het bestuur besluiten passende maatregelen te 
treffen.  
 
Parallel aan het navolgen van het beleid van Olympos zullen wij op zoek gaan naar opties die het 
mogelijk maken om weer alcohol te drinken rond de velden van Odysseus. Er worden reeds 
verschillende mogelijkheden onderzocht om dit te kunnen realiseren. Een constructieve oplossing is 
op dit moment helaas nog niet in zicht. Om deze reden onderzoekt het bestuur de optie om 
eenmalig een tapvergunning aan te vragen voor de tribune. Deze vergunning zou financiële kosten 
met zich meebrengen, maar het eenmalig mogelijk maken om tijdens een activiteit, bijvoorbeeld 
een Super Saturday, alcohol te drinken op de tribune. In het kader van ons focuspunt zijn wij bereid 
hier geld aan uit te geven als de andere opties geen oplossing blijken te bieden.   
We blijven echter nog kijken naar andere mogelijkheden. We zijn vooral nog de mogelijkheid om 
samen te werken met de andere SSV’s en eventueel de sportraad verder aan het onderzoeken. Dit 
zit op dit moment nog echt in de kinderschoenen, maar we hopen op deze manier meer druk uit te 
kunnen oefenen. 
 
Het Sportcafé is verantwoordelijk voor al het alcohol gebruik op het terrein. Er zijn een aantal 
opties voorgelegd. 
 
Optie 1: Niks doen/wachten tot het weer gedoogd wordt 
Cees geeft aan dat we dan waarschijnlijk heel lang kunnen wachten aangezien een waarschuwing 
van de gemeente vijf jaar lang geldig is. Elke misstap kan cruciaal zijn, waardoor het sportcafé kan 
sluiten en de vergunning wordt ingetrokken. Het sportcafé staat nu onder streng toezicht. 
 
Optie 2: Sportcafé (terras) uitbreiden naar het kunstgras 
Probleem: Een terras moet grenzen aan het punt waar de alcohol verkocht wordt. Dit zijn beide 
regels van de gemeente als van de KNVB. Hierdoor zal er nooit een terrasvergunning verstrekt 
kunnen worden, dit is ook al eerder geprobeerd zonder enig succes. 
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Optie 3: Minikantine (gekoppeld aan het sportcafe) 
Om dit te kunnen bewerkstelligen moet het bestemmingsplan van de universiteit worden veranderd 
zodat er een horecavergunning aangevraagd kan worden. Harry geeft aan dat er op het moment 
geen mogelijkheid is om een bestemmingsplan te wijzigen aangezien dit vanuit de huidige opbouw 
niet mogelijk is. Wanneer Olympos 2.0 meer vorm krijgt dan komt alles op de schop dus dan zouden 
er eventueel mogelijkheden zijn om dit te veranderen. 
 
Optie 4: Verhuizen 
Dit blijft natuurlijk altijd de minst fijne oplossing, maar wanneer er zich een situatie voor zou doen 
dat dit mogelijk is zal Odysseus altijd deze optie in overweging nemen.” 
 
Karina geeft aan dat er eerst waarschuwingen gegeven worden, en er daarna passende maatregelen 
kunnen volgen. Ze vraagt zich af wat voor maatregelen. 
Karen geeft aan eerst te willen kijken naar de situatie om dan te beslissen wat de beste keuze is. 
Karina denkt dat het juist makkelijk is om een schorsing te noemen zodat je sterker in je schoenen 
staat. 
Karen geeft aan dat Olympos dit wel doet, en dat schorsing wel als mogelijkheid genoemd wordt. 
 
Anne geeft aan benieuwd te zijn naar hoe andere SSV’s dit aanpakken. 
Karen geeft aan dat dit verschilt per SSV. Wij hebben eigenlijk de minst gunstige situatie. TC de 
Uithof zit bijvoorbeeld dicht bij het terras, en het terras wordt zelfs voor ze verlengd. USHC zit ook 
dichter bij het terras, en de rugby trekt zich er niet zoveel van aan. Wij hebben vrij veel te 
verliezen, dus vinden dit wel urgent. 
Anne geeft aan het nobel te vinden dat het bestuur erop toe wil zien, maar denkt dat best wel wat 
mensen gewoon gaan drinken bij het veld. Ze denkt dat het goed is om hierover met de gemeente 
in gesprek te gaan, want dit is belangrijk voor studenten. 
 
Lysanne vraagt of een vergunning één keer per jaar mogelijk is. 
Karen geeft aan dat er per jaar zes vergunning verstrekt kunnen worden, maar dat deze dan gelden 
voor het hele terrein. Om die reden waren de vergunningen dit jaar zo snel vergeven. Ze geeft aan 
duidelijk gemaakt te hebben dat wij hier nogal gedupeerd door zijn geraakt, en het volgende 
kalenderjaar graag een vergunning willen. 
 
Saskia denkt dat het goed is om dit samen met TC de Uithof en USHC op te pakken. 
Karen geeft aan ook gedacht te hebben aan het delen van het vergunning. 
 

6. Sportief beleid 
Koen: “De doelstellingen van dit jaar zijn opgesteld in samenspraak met het bestuur, de Technische 
Commissie (TC) en de aanvoerders en trainers van de teams zelf. We hebben dit jaar een 
onderscheid gemaakt tussen de A-selectie en de B- en C-selectie. Van de A-selectie verwachten wij 
een meetbare doelstelling zodat wij deze kunnen gebruiken bij de evaluatie van de 
trainers. Daarnaast zijn de doelstellingen in het algemeen een leuke manier om betrokkenheid 
binnen de vereniging te stimuleren. Heren 1 en heren 2 hebben aangegeven zo'n doelstelling niet te 
willen formuleren en om deze reden hebben wij als bestuur, samen de met TC, een doelstelling 
voor hen geformuleerd. 
 
Voor heren 1 is dit handhaven en voor heren 2 is dit 'top 5'. Dames 1 heeft als doelstelling 
handhaven met goed en verzorgd voetbal spelen en dames 2 heeft als doelstelling 'top 4'.  
Heren 9, dit jaar een nieuw team, heeft veel vertrouwen in komend seizoen en gaat voor het 
kampioenschap. Ze moeten nog een beetje op elkaar ingespeeld raken en daarom is het goed dat ze 
nog wat bekerwedstrijden spelen. Helaas heeft de eerste wedstrijd nog niet het gewenste resultaat 
opgeleverd. Vandaag hebben zij namelijk met 10-2 verloren. Er is dus nog ruimte voor verbetering. 
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Dames 8 heeft zichzelf wederom een pittige doelstelling opgelegd. Zij verwachten de 
biermetercompetitie in de Rex wederom te winnen. Daar kunnen zij vanavond mee beginnen want 
de biermetercompetitie gaan veravond weer van start!” 
 
Lars vindt het goed dat er doelstellingen zijn. Hij geeft aan het lastig te vinden deze zelf te maken. 
Wat betreft Heren 1 en Dames 1 vindt hij de doelstellingen zinnen die ze gewoon verzonnen 
hebben. Hij vindt dat het volgend jaar omgedraaid mag worden, en het bestuur de doelstellingen 
maakt. Zij betalen immers de trainers. 
Koen geeft aan dat het bestuur eerder in overleg met de trainers tot een doelstelling kwam. Dit jaar 
wilden de trainers dat niet, dus heeft het bestuur er een voor ze geformuleerd. 
 
Anne geeft aan dat we een Technische Commissie hebben die wellicht meer te zeggen heeft over 
een doelstelling ten opzichte van een bestuur dat elk jaar wisselt. 
Koen geeft aan dat we dit dan ook in nauw contact met de TC doen. 
 
Julian vindt dat Lars een goed punt maakt, maar dat er dan bij het niet halen van een doelstelling 
ook consequenties aan verbonden moeten zijn. 
Lars vindt ook dat je wel iets met de doelstelling moet doen. Wanneer deze niet gehaald is maak je 
een punt bij je evaluatie en heb je een gesprek. 
Koen geeft aan dat de uitkomsten van de enquête hier ook een rol in spelen. 
Matthijs vindt dat wanneer je als trainer geen doelstelling wil maken, je niet over de doelstelling 
moet zeuren die het bestuur oplegt. Dan moet je een man zijn. Of vrouw. 
Lars geeft aan dat je je een beetje moet voorstellen dat je op het moment nog niet zo goed weet 
hoe je team eruit ziet. Je hebt dan pas drie keer training gegeven, dus hebt geen idee. 
Matthijs vindt het gaat om het principe dat de trainers betaald worden en dan ook iets moeten 
doen. 
 
Karina wil graag haar zorg uitspreken over de verandering bij de club waarbij de verhouding tussen 
prestatie en gezelligheid veranderd. Ze geeft aan dat uit de enquête blijkt dat gezelligheid altijd 
voorop staat, maar dat de club steeds prestatiegerichter wordt. Ze geeft aan dat Dames 4 en 5 veel 
gesprekken hebben gehad met de TC, en dat het niet echt een keuze was van de TC om teams door 
te schuiven, maar een keuze van de teams om bij elkaar te blijven. 
Lysanne vraagt of er concrete voorbeelden gegeven kunnen worden waaruit blijkt dat Ody meer 
prestatiegericht wordt. 
Karina vindt dat dit bijvoorbeeld blijkt uit dat er bij het huidige Dames 3 maar één lid is afgevallen. 
De TC wil graag dat er doorgeschoven wordt, maar je moet ook kijken naar wat teams zelf willen. 
Koen vindt het goed om gedurende het jaar veel contact te hebben met de TC over wat de teams 
graag willen. Hij vindt het goed dat dit ter sprake is gekomen. 
 
Yannic: “We willen graag dat alle teams goede trainers hebben, en willen trainers de mogelijkheid 
hebben zich te verbeteren. Daarom wordt er een trainerscursus georganiseerd, en krijgen trainers 
de kans zich op te geven voor een juniorencursus of UEFA-C cursus. Daarnaast willen we nog een 
extra trainersavond organiseren waarbij we een professionele trainer uitnodigen. 
 
Verder zullen er weer twee Damescursussen georganiseerd worden waarbij we hopen de wachtlijst 
warm te houden.” 
 
Karen: “Vanuit Odysseus zal ik weer aanschuiven bij de Utrechts Convenant Werkgroep waarbij 
nagedacht wordt over diverse onderwerpen zoals respect en sportiviteit.” 
 
Lisa wil graag meegeven dat door de Damescursus de dameswachtlijst warm gehouden kan worden, 
maar dat er wel erg veel te halen valt bij iets dat de herenwachtlijst warm houdt. 
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Yannic geeft aan dat dit het afgelopen jaar geprobeerd is door de herentraining te organiseren. 
Deze was echter niet erg succesvol, dus gaan we niet opnieuw organiseren. Hij geeft aan wel open 
te staan voor suggesties. 
 
Tamar geeft aan dat wanneer er veel trainers zijn waar je de komende drie jaar nog veel aan hebt, 
de cursus wellicht vanuit de buffer betaald kan worden. 
Eveline geeft aan dat hier over nagedacht is, maar dat er dan vrij veel geïnvesteerd wordt in een 
bepaald lid dat wellicht over een paar jaar weg is. 
Tamar geeft aan dat het wel voor alle teams fijn is wanneer ze een goede trainer hebben. 
Eveline geeft aan dat de inschrijvingen voor de UEFA-C cursus gelukkig pas in februari zullen zijn, 
maar dat al wel gekeken wordt naar interesse. 
Yannic geeft ook aan al bezig te zijn met deze inventarisatie. Hij geeft aan dat er veel interesse is, 
maar dat het ook een erg dure cursus is. 
 
Lysanne geeft aan dat er eerder altijd een subsidiepotje beschikbaar was bij de sportraad. 
Eveline geeft aan dat we hier ook zeker gebruik van willen maken, anders wordt de cursus wel erg 
duur. 
 
Lars geeft aan dat het een drempel kan zijn dat je drie jaar training moet blijven geven na de 
cursus, wat lastig is bij een club als Ody. Hij vindt ook dat teams erover na kunnen denken allemaal 
een tientje in te leggen voor hun trainer, dan krijgen ze wel een goede. 
Yannic geeft aan dat het een dure cursus is en er weinig budget is. Als een team dan wil helpen is 
dat natuurlijk top. Blijft een trainer drie jaar, dan is de cursus wel gratis voor hem. 
Lars denkt dat drie jaar na de cursus niet heel realistisch is. 
Eveline geeft aan dat dit te maken heeft met de regels die de Sportraad voor de subsidie bedacht 
heeft, die houden wij ook aan. Het laatste jaar vergoeden wij dan, wanneer je nog drie jaar 
training geeft. 
Lars geeft aan dat je erover na kan denken mensen dan de kans te geven zich uit te kopen wanneer 
ze toch weg willen, net als bij een bedrijf. 
 

7. Sociaal beleid 
Nicky: “Eerder was er het idee om een soort Ody-TV te beginnen en daar een commissie voor op te 
starten. Om de commissie wat actiever te maken en meer taken te geven, zal de FotoCie de 
Mediacommissie worden, en daarmee ook verantwoordelijk worden voor Ody-TV. 
 
Gezien het nieuwe alcoholbeleid invloed kan hebben op de sfeerbeleving bij wedstrijden, is er dit 
jaar een grotere rol weggelegd voor de ZatCo om ervoor te zorgen dat zaterdag de mooiste dag van 
de week blijft. Om de commissie hierin te ondersteunen krijgen ze een startbudget van EUR 200,-. 
 
Binnen Ody Unites is vorig jaar het idee ontstaan een goed doel te steunen door een twaalf- of 24-
uur durende benefietwedstrijd te organiseren. De insteek wordt voor de nieuwe Ody Unites 
commissie ook om dit te organiseren. Dit zal wel betekenen dat de commissie drukker wordt. 
 
Afgelopen jaar zijn een aantal jongens van Heren 2 naar Enter the Wave geweest. Zij waren hier erg 
enthousiast over en zouden graag een surfvakantie organiseren voor Ody. Om die reden zal er 
gedurende het jaar gekeken worden naar een mogelijkheid om zo’n vakantie te organiseren en een 
SurfCo op te richten. 
 
Afgelopen jaar is gebleken dat de Roze Zaterdag nog gezien wordt als een goed initiatief, maar dat 
het niet altijd even succesvol is. Er wordt gezocht naar een nieuwe invulling van het evenement, 
bijvoorbeeld door samenwerking met het Midzomergracht Festival. Vanuit Ody Unites zal er dus nog  
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steeds iemand plaatsnemen in de Roze Commissie. We denken wel meer te kunnen doen betreft 
LHBT+-acceptatie. Zo heeft elk team een roze aanvoerdersband gekregen en worden zij 
gestimuleerd deze bij elke wedstrijd te dragen. 
 
Verder zullen er weer vier Super Saturdays georganiseerd worden. We houden hierbij zoveel 
mogelijk rekening met aantal thuisspelende teams, tentamenperiodes et cetera.” 
 

11. Jaarbegroting 2017-2018 
Eveline: “Graag wil ik met jullie allen de begroting even snel doorlopen. Hiervoor zal ik beginnen bij 
de baten. Over de contributie heb ik net natuurlijk het een en ander gezegd. De contributiekosten 
hebben wij begroot voor 20 wedstrijdleden en iets minder dan 3 trainingsleden per team. Daarnaast 
zijn we uitgegaan van 30 leden in Dames 8. Ook de €28,- toeslag voor niet-studerende leden zitten 
bij deze post inbegrepen. Als laatste gaan we uit van 40 deelnemers aan de twee damescursussen 
die wij dit seizoen willen organiseren. Onder het kopje ‘extern’ is de sponsoring met €500 verhoogd 
ten opzichte van de begroting van vorig jaar. De €5.500 die wij nu hebben staan is gebaseerd op de 
contracten die Lucas nu al heeft liggen, en op de inkomsten van het afgelopen jaar. Ook is er bij 
extern het kopje ‘alumni’ toegevoegd. Hierbij ben ik uitgegaan van de huidige 24 alumni die 
maandelijks €0,91 aan de club bijdragen. 
 
Bij Subsidies zie je de subsidie USS Mesa Cosa, deze is iets verlaagd ten opzichte van vorig jaar. Dit 
komt door de subsidies die we missen voor niet-studerende leden. De subsidie Interne Dure Trainers 
is verhoogd ten opzichte van vorig jaar. Dit is ten eerste omdat onze trainerskosten wat hoger 
uitvallen en bovendien omdat de Sportraad dit jaar een groter potje heeft gereserveerd voor de 
Interne Dure Trainerssubsidie. Voor overige subsidies hebben we een aanvraag gedaan voor een 
bijdrage voor de tablet waarover al eerder is gesproken. Aangezien deze subsidie nog niet 
toegezegd is en hij toch volledig gewijd zal worden aan de tablet, heb ik ‘m nog op 0 begroot. 
 
Over de commissies wil ik het graag kort houden, want alle inkomsten die geworven worden door 
een commissie, worden ook weer door hen uitgegeven. Het is uiteindelijk de bedoeling dat de 
commissies quitte draaien. De surfcommissie heb ik hieraan toegevoegd. 
 
Dan zal ik nu verdergaan met bij de lasten. Voor de blokhut hebben we een uitgave van €100,- 
begroot, bedoeld voor kleinigheden, onder andere om een kapot rolgordijn te vervangen. De 
sponsorbordhuur is de huur voor de sponsorborden die langs het hoofdveld staan. 
Zoals ik net al even aangaf, vallen de trainerskosten dit jaar wat hoger uit. Dit komt doordat 
Jeroen, de keeperstrainer, nu aan meer keepers training gaat geven. Daarnaast hebben de trainers 
van zowel Heren als Dames 1 een kleine, maar volgens mij zeer terecht salarisverhoging gekregen. 
Voor het materiaal is er slechts een kleine verandering ten opzicht van vorig jaar, namelijk dat de 
scheidsrechterskosten iets zijn verhoogd. Dit is omdat er nieuwe horloges en nieuwe sokken 
aangeschaft moeten worden. Onder kantoorkosten staan de bureaukosten, die zijn iets verhoogd 
sinds vorig jaar. Dit is omdat wij meer gebruik willen maken van het kantoortje in de Pnyx, en 
daarvoor kleine uitgaven moeten doen (denk aan een prullenbak etc.). 
 
Dan naar commissies. Zoals ik net al zei, moeten de meeste commissies quitte draaien. Dit is het 
geval voor alle commissies tot en met Ody Unites. De zaterdagcommissie krijgt, zoals Nicky net al 
aangaf, een startbedrag van €200,-. De verdere commissies zijn op hetzelfde bedrag begroot als 
afgelopen jaar. 
 
Onder wedstrijdkosten (niet KNVB) zijn alleen de reiskosten Dames 1 veranderd, maar die heb ik 
zojuist al besproken.Als laatste hebben wij het kopje betrokkenheid met €200,- verhoogd. Hiermee 
willen we graag de eenmalige alcoholvergunning kopen, waarover Karen het net al heeft gehad. Met 
1% onvoorzien over het subtotaal komen we dan uiteindelijk uit op een totaal van €92.266.” 
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Joost geeft aan dat de onzekerheid vooral in de Interne Dure Trainerssubsidie zit en dat hier 
eigenlijk al uitsluitsel over had moeten zijn. Hij geeft aan dat er wellicht een en ander geschrapt 
moet worden wanneer de subsidie niet toegekend wordt. 
Eveline geeft aan dat hier aan gedacht is. 
 
Sieds geeft aan dat Julian EUR 2000,- in de plus uitkwam. Hij vraagt zich af waar die dit jaar is. 
Lucas geeft aan dat Loes nieuwe sponsoren binnenhaalde die al voor meer dan de helft van die plus 
zorgen. 
Eveline geeft aan dat er in principe op een balans van EUR 0,- begroot wordt. 
Sieds geeft aan dat Julian dit ook deed, maar hij dus anders uitkwam. 
Julian geeft aan dat in het jaar van Joost geld is opgehaald voor een videotoren en dat hij heeft 
gehoord dat deze er niet gaat komen. Hij doet de suggestie het geld dat daarmee vrijkomt voor de 
trainerscursus te gebruiken. 
Lucas geeft aan dat voor de videotoren contact is opgenomen met de KNVB en Harry van Olympos. 
Het is een voorwaarde dat de toren minstens vier meter van de lijn verwijderd is, wat bij ons 
betekend dat de toren in de Botanische Tuinen of in de sloot komt te staan, en je anders tegen de 
zon in filmt. Dat wordt helaas niks. 
 

12. Samenstelling CvA 
Matthijs: “Helaas gaat Tamar de CvA verlaten, het einde van een tijdperk. Ze heeft langer in de 
commissie plaatsgenomen dan toegestaan, maar ik heb altijd met veel plezier met haar samen te 
werken. Ze is eigenlijk niet weg te denken, maar voelde wel aan dat het stokje overgedragen moest 
worden. Jammer, maar we snappen het wel. Gelukkig zit ze nog in de WebCie, en is de CvA dus niet 
de laatste commissie die ze doet. Als ik naar mezelf kijk schrok ik nog wel van Tamars reactie op de 
eerste notulen. Een goede bedoeling en een kritisch noot. Haar kwaliteiten en kennis van Ody 
kwamen tot zijn recht.” 
 
Matthijs overhandigt een bedankje. 
 
Matthijs geeft aan dat er nu een plek vrij is in de CvA. Deze wordt gevuld door Nora. 
 
Nora geeft aan het lastig te vinden om Tamar op te volgen, maar ze heeft er veel zin in. 
 

13. W.v.t.t.k. 
Er zijn geen punten ingediend voor de w.v.t.t.k.. 
  

14. Rondvraag 
Cas vraagt wat het plan is rondom de Ody app. Hij denkt dat hier veel potentie in zit, maar dat de 
app nu nog erg onduidelijk is. 
Lucas geeft aan dit jaar te willen onderzoeken hoe we de app opnieuw kunnen lanceren en beter 
van de grond kunnen krijgen. Dit kan erg duur zijn, dus we moeten ook bekijken wat we hier als 
club uit kunnen halen. Hiervoor zal goed samengewerkt worden met de WebCie. 
Marijn vraagt of het niet een optie is een betere mobiele versie van de website te maken. Dit is 
wellicht goedkoper en toegankelijker. 
Lucas geeft aan dat de app en website door dezelfde host gemaakt worden, dus dat hier ook naar 
gekeken wordt. 
Lysanne geeft aan dat er recent in geïnvesteerd is om ervoor te zorgen dat informatie op en over de 
website beter bekend is. Ze vindt het jammer dat wanneer mensen problemen hebben met de 
website, ze deze niet mailen naar de WebCie. 
 
Matthijs vindt dat Marloes het vanavond goed gedaan heeft. 
Marloes knikt. 
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Karina geeft aan als speelster van Dames 4+1 volle bak voor de metercompetitie te gaan. Ze vraagt 
zich af hoe ze garantie heeft dat de gemaakte meters ook echt opgeschreven worden. 
Lucas geeft aan afgelopen week met Loes de Rex bezocht te hebben. Hij kreeg van meerdere teams 
het signaal gekregen te hebben dat ze de meterstand niet vertrouwen. Hij heeft ze op het hart 
gedrukt de stand eerslijk bij te houden en elke avond ook goed in de gaten te houden. 
Kjel geeft aan hier veel ervaring mee te hebben. Hij kent veel leden van Ody en de teams waarin ze 
spelen, maar collega’s niet altijd. Hij geeft aan dat wanneer je zeker wilt weten dat je meter 
opgeschreven wordt, je het beste ook aan kan geven in welk team je zit. 
 
Saskia geeft aan dat ze het nieuwe bestuur hard heeft zien werken en dat ze veel vertrouwen heeft. 
 
Sari wenst Marloes en Eveline veel succes. Ze wil wel graag reactie van Marloes. 
Marloes zegt hoi. 
Eveline bedankt voor de succeswensen. 
 

15. Sluiting 
Koen bedankt iedereen voor de aanwezigheid en stelt voor met z’n allen naar de Rex te gaan en de 
metercompetitie goed van start te gaan. 
 
Koen sluit de vergadering om 21.35u. 


