
Notulen Wissel-ALV d.d. 31 augustus 2018 

Inloop: 19.00u 

Aanvang: 19.15u 

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

Aanwezigen: Koen Löwenthal, Esmée Mangoensoewito, Eveline Meijers, Karen Friele, Nicky 

Werumeus Buning, Lucas Teunissen, Yannic Doeve, Marloes Vredenborg, Bas Bos, Anne Ham, Koen 

Bots, Lisa Snooy, Chris Bekker, Paul Renes, Jutka Vries, Mathijs Hes, Jesse Terstappen, Nyncke 

Lemmens, Julian Markus, Saskia Dane, Carlijn van Otterloo, Eva Hendriks, Esmée Bone, Christian 

Lemmens, Nora Middag, Lotte Bransen, Jennifer van der Meulen, Elke Scholten, Daniëlle van 

Leeuwen, Esther Hindriks, Alexia Bottino, Marjolein Lansbergen, Tomas Bos, Kjel Kuypers, Timo 

Brussée, Stef Haarler, Lars Streefland, Bart de Leijer. 

Aanwezige oud-leden: Matthijs van Schip, Joris de Graaf. 

1. Opening 

Koen (Löwenthal) opent de vergadering om 19.16u. Hij vraagt of iemand uit de zaal bezwaar heeft 

tegen de aanwezigheid van een aantal oud leden. Er is geen bezwaar. 

2. Vaststellen agenda 

Koen (Löwenthal) geeft aan dat Bestuur Löwenthal het eerste deel van de vergadering zal leiden. 

Zij zal pogen het kort te houden zodat aantredend Bestuur Bos voldoende tijd heeft om het jaarplan 

te behandelen. Er zijn geen vragen. 

3. Goedkeuren notulen vorige ALV 

Er zijn geen opmerkingen of vragen over de notulen. De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd. 

4. Jaarverslag 2017-2018 

Lucas geeft aan dat we gedurende de zomerstop alle teamtassen en tenues bekeken en beoordeeld 

hebben. Hierna is besloten acht teams nieuwe tenues te geven. Hiervan zijn er vier bedrukt door 

Hollandse Pot. Hierover zijn geen vragen. 

Lucas geeft aan dat hij het lastig vond een goede bestemming voor het VvO-geld te vinden. Hij 

heeft om input gevraagd bij leden en de VvO’s zelf. Voorstellen waren nieuwe voetbaldoeltjes en 

speakers voor bij het combiveld. Er is voor gekozen een viertal kleine voetbaldoeltjes aan te 

schaffen waar alle teams mee kunnen trainen. Daarnaast wordt een nieuw stoepbord aangeschaft, 

gezien het huidige er niet zo goed meer uit ziet. Er is nog een klein potje over waarvan 

waarschijnlijk een Bose Powerstand gekocht gaat worden. Dit is een box die teams kunnen lenen uit 

de Blokhut voor tijdens het warmlopen et cetera. Daarnaast kan de box gebruikt worden voor 

bijvoorbeeld een cantus. 

Esmée (Mangoensoewito) geeft aan dat er enkele tijd geleden contact met ons opgenomen is door 

New Dutch Connections. Dit is een organisatie die vluchtelingenjongeren probeert te inspireren en 

motiveren door de samenwerking op te zoeken met bedrijven en andere organisaties. Zij hebben 

geconstateerd dat voor veel van deze jongeren voetbal een passie is, en voor sommigen het enige 

wat ze hebben. Er is gekeken naar de mogelijkheid een vluchtelingenteam op te zetten, en 

momenteel is Esmée hierover in gesprek met Olympos. Tijdens de benefietwedstrijd hebben twee 

enthousiaste groepen vanuit de organisatie al meegedaan, en hopelijk komt er snel een team op de 

been. 

Karen geeft aan dat ze zich samen met TC de Uithof en USHC hard gemaakt heeft voor een 

raadsinformatiebijeenkomst die binnenkort plaatsvindt. Tijdens deze bijeenkomst worden Olympos 

2.0 en onze capaciteitsproblemen besproken met ambtenaren, de universiteit et cetera. Het doel 

van de bijeenkomst is om de samenwerking tussen de gemeente en de Universiteit Utrecht te 

vergroten. Lisa en Lucas zullen Odysseus hier vertegenwoordigen. 

5. Financieel jaarverslag 2017-2018 

Eveline geeft aan vanmiddag de afrekening naar iedereen gemaild te hebben, en dat ze net nog een 



aanpassing heeft gemaakt. Ody Unites stond €34,- in de plus. Dit geld wordt overgemaakt naar het 

WKZ. 

Eveline loopt de baten langs en geeft aan dat de sponsoring nog een schatting is, omdat nog onzeker 

is hoeveel geld we exact van Dressme krijgen. 

Eveline geeft aan dat bijzonderheden bij de lasten de kosten voor de reparatie van de boxen zijn. 

Daarnaast zouden we in eerste instantie twee UEFA-C cursussen vergoeden. Helaas is Jasper niet 

toegelaten tot de cursus, dus zal dit nu nog één cursus zijn die vergoed wordt. Verder is er minder 

uitgegeven voor de tenues gezien een deel gesponsord wordt door Hollandse Pot, maar zijn de 

materiaalkosten nog een inschatting. De juiste factuur van Paul Pessel ontbreekt nog. Lucas heeft 

de Gouden Voorzet binnen gesleept voor nieuwe scheidsrechterkleding. Een deel van de kosten 

daarvan is voor ons. Ten slotte heeft Ody Unites veel meer opgehaald dan verwacht en schaft de 

ZatCo nog een spandoek aan. 

Er zijn geen vragen. 

Julian spreekt namens de KasCo en geeft aan dat dit voor het eerst is dat de afrekening tijdens de 

Wissel-ALV afgehamerd wordt. Hij geeft aan dat de introductie van Conscribo hierbij geholpen 

heeft, maar bedankt Eveline ook voor de fijne samenwerking. 

De afrekening en het jaarverslag worden zonder bezwaar uit de zaal goedgekeurd. 

6. W.v.t.t.k.. 

Er is niets ingediend voor dit agendapunt. 

7. Rondvraag 

Christian vraagt of er nagedacht is over diefstal bij het idee voor het Bose systeem. 

Lucas geeft aan dat de box inklapbaar is en met één hand te tillen is. Hij kan meegegeven worden 

vanuit de Blokhut en is dan in bruikleen. Na de wedstrijd moet de box ook direct weer terug. 

8. Dechargeren Bestuur Löwenthal 

Nicky en Marloes bieden een cadeau aan namens het bestuur aan de club. Het is een parasol. 

Koen (Löwenthal) spreekt een dankwoord uit over Marloes. Bij hamerslag zonder bezwaar uit de ALV 

dechargeert Koen (Löwenthal) Marloes uit de functie van Wedstrijdsecretaris der USVV Odysseus 

’91. 

Koen (Löwenthal) spreekt een dankwoord uit over Yannic. Bij hamerslag zonder bezwaar uit de ALV 

dechargeert Koen (Löwenthal) Yannic uit de functie van Commissaris Voetbalzaken der USVV 

Odysseus ’91. 

Koen (Löwenthal) spreekt een dankwoord uit over Lucas. Bij hamerslag zonder bezwaar uit de ALV 

dechargeert Koen (Löwenthal) Lucas uit de functie van Commissaris Extern der USVV Odysseus ’91. 

Koen (Löwenthal) spreekt een dankwoord uit over Nicky. Bij hamerslag zonder bezwaar uit de ALV 

dechargeert Koen (Löwenthal) Nicky uit de functie van Commissaris Intern der USVV Odysseus ’91. 

Koen (Löwenthal) spreekt een dankwoord uit over Karen. Bij hamerslag zonder bezwaar uit de ALV 

dechargeert Koen (Löwenthal) Karen uit de functie van Commissaris Beleid der USVV Odysseus ’91. 

Koen (Löwenthal) spreekt een dankwoord uit over Eveline. Bij hamerslag zonder bezwaar uit de ALV 

dechargeert Koen (Löwenthal) Eveline uit de functie van Penningmeester der USVV Odysseus ’91. 

Koen (Löwenthal) spreekt een dankwoord uit over Esmée. Bij hamerslag zonder bezwaar uit de ALV 

dechargeert Koen (Löwenthal) Esmée uit de functie van Secretaris der USVV Odysseus ’91. 

Koen (Löwenthal) spreekt zijn hoop uit over het kandidaatsbestuur. Bij hamerslag zonder bezwaar 

uit de ALV chargeert Koen (Löwenthal) Bas in de functie van Voorzitter der USVV Odysseus ’91. 

Bas spreekt een dankwoord uit over Bestuur Löwenthal. Bij hamerslag zonder bezwaar uit de ALV 

dechargeert Bas Koen (Löwenthal) uit de functie van Voorzitter der USVV Odysseus ’91. 



9. Chargeren Kandidaatsbestuur Bos 

Bas spreekt een woord uit over Anne. Bij de volgende hamerslag zonder bezwaar uit de ALV 
chargeer ik Anne Ham in de functie van Secretaris der USVV Odysseus’91 

Bas spreekt een woord uit over Koen. Bij de volgende hamerslag zonder bezwaar uit de ALV 
chargeer ik Koen Bots in de functie van Penningmeester der USVV Odysseus’9 

Bas spreekt een woord uit over Lisa. Bij de volgende hamerslag zonder bezwaar uit de ALV chargeer 
ik Lisa Snooy in de functie van Vicevoorzitter der USVV Odysseus’91 

Bas spreekt een woord uit over Chris. Bij de volgende hamerslag zonder bezwaar uit de ALV 
chargeer ik Chris Bekker in de functie van Commissaris Intern der USVV Odysseus’91 

Bas spreekt een woord uit over Paul. Bij de volgende hamerslag zonder bezwaar uit de ALV chargeer 
ik Paul Renes in de functie van Commissaris Extern der USVV Odysseus’91 

Bas spreekt een woord uit over Jutka. Bij de volgende hamerslag zonder bezwaar uit de ALV 
chargeer ik Jutka Vries in de functie van Wedstrijdsecretaris der USVV Odysseus’91 

Dankwoord voor bestuur Löwenthal + aanbieden cadeau (Bas Bos)  

10. Jaarplan 2018-2019 

Bas geeft aan dat we van een bestuur van 8 naar 7 zijn gegaan. De taken van Yannic zijn nu 
grotendeels onderverdeeld bij Paul en Jutka. Verder heeft een bestuurslid minder ook gevolgen voor 
de verdeling van de blokdiensten. Het komende jaar gaan we ervaren hoe dit is en of dit allemaal 
goed gaat. We zullen nu met jullie ons jaarplan doornemen, daarvoor wordt het woord aan Lisa 
gegeven. 

 1. Introductie + focuspunten 

Lisa geeft aan dat we de afgelopen maanden met deze zeven enthousiaste mensen hard hebben 
gewerkt om dit jaarplan voor elkaar te krijgen. We hebben uren en dagen vergaderd over alles wat 
onze vereniging rijk is en waarin wij mogelijkheden voor vernieuwing en verbetering zien. Dit 
hebben wij in de afgelopen tijd op papier weten te zetten en zij stelt voor om het jaarplan erbij te 
pakken mochten jullie willen meelezen. Ze zal zo eerst beginnen met het doornemen van onze 
focuspunten en daarna zullen we het jaarplan stap voor stap met jullie doornemen. Wij zullen aan 
het einde van ons praatje jullie steeds de gelegenheid geven voor het stellen van vragen.  

 
Dit seizoen zijn er enkele zaken die onze aandacht vragen zoals de AVG en Olympos 2.0, maar 
daarnaast hebben wij in dit plan ook allerlei andere plannen opgeschreven. Deze plannen vallen 
binnen een van onze vier focuspunten. Lisa zal deze kort doorlopen omschrijven en aan het einde 
van het jaarplan hierop terugkomen.  

 
Ons eerste focuspunt is de betrokkenheid van de leden stimuleren bij de vereniging. Wij zijn heel 
erg blij met het grote aantal leden dat zich inzet voor de vereniging maar willen komend jaar graag 
inzetten op het vergroten van de groep betrokken leden. Hier zal Chris jullie later vooral meer over 
vertellen.  

 
Ons twee focuspunt is duidelijke communicatie naar leden ten behoeve van bewustwording omtrent 
financiële, organisatorische en sportieve regels vanuit de vereniging. Elk jaar weer verwelkomt de 
club veel nieuwe leden en wijzigen regels en gebruiken. Wij vinden het belangrijk dat leden weten 
waar ze aan toe zijn op verschillende gebieden en willen komend jaar dan ook extra aandacht 
besteden aan de communicatie omtrent de vele verschillende regelingen.  

 
Het derde focuspunt is een focuspunt van afgelopen seizoen en deze zullen wij voortzetten, 
namelijk het professionaliseren van de faciliteiten ten behoeve van het voetbal. In eerste instantie 
zijn we een voetbalvereniging en wij willen er dan ook voor zorgen dat de sport waar wij allen zo 
van houden zo goed mogelijk uitgeoefend kan worden binnen de mogelijkheden die wij hebben. Net 
als afgelopen jaar zullen wij ons daarom hierop focussen. We zetten hierin de lijn van bestuur 
Löwenthal voort en hebben daarbij ook nieuwe manieren toegevoegd om dit focuspunt te 
bereiken.    



 
Ons laatste focuspunt is het onderhouden en vergroten van de naamsbekendheid en het netwerk van 
Odysseus. Wij willen graag dat nog meer mensen weten wat Odysseus is en wat wij allemaal doen. 
We hebben hier verschillende dingen voor bedacht, die zullen toegelicht worden door Anne en Paul.  

 
Er zijn hierover geen vragen. 

 2. Financieel beleid 

Contributie 

Koen (Bots) geeft aan dat de contributie dit jaar hetzelfde blijft als vorig jaar op een kleine 
aanpassing na. Trainingsleden die een verenigingskaart aanschaffen in plaats van een OlymPas 
hoeven maar €20,-toeslag te betalen. Deze leden staan niet ingeschreven bij de KNVB, dus ontvangt 
Odysseus geen competitie subsidie van €8,- voor deze leden. Vandaar dat deze ook niet verrekend 
wordt met de verenigingskaart. Ook over de regeling betreft contributie teruggave verandert er 
niks, omdat het nog steeds mogelijk is om je OlymPas op pauze te zetten als je op reis gaat of 
langdurig geblesseerd bent. 

Buffer 

De buffer bedraagt momenteel ongeveer €47.000, dit is erg veel en biedt ruimte voor uitgaven aan 
structurele bijdragen aan de club. Wij willen dit jaar een uitgave doen van €1.231,- uit de buffer 
om het aantal hesjes en dopjes van de teams aan te vullen en om nieuwe hesjestassen en 
ballennetten aan te schaffen. Wij vonden dat veel van deze materialen nodig aan vervanging toe 
waren en we willen elk team eigen materiaal geven. Dit zien wij als een structurele bijdrage aan de 
club, vandaar dat wij gekozen hebben om hiervoor geld uit de buffer op te nemen. 

Reiskostenvergoeding dames 1 

Wederom zijn we erg trots op het landelijk niveau van Dames 1 en we willen ze daarom ook dit jaar 
bijstaan met een reiskostenvergoeding. De vergoeding is berekend op het aantal kilometers dat ze 
meer gaan reizen dan het op één na verst reizende team, dit jaar is dat dames 3. De totale 
reiskostenvergoeding van Dames 1 wordt €1.056,-. Dames 1 is het enige team dat een 
reiskostenvergoeding ontvangt. 

Paarse helden-korting 

Dit jaar willen we de paarse helden-korting uitbreiden en willen we elke vrijwillige trainer paarse 
helden-korting aanbieden. Wij vinden dat alle vrijwillige trainers recht hebben op paarse helden-
korting en niet alleen twee trainers per team. Op deze manier willen we elke vrijwillige trainer 
evenveel waarderen. Aangezien het budget voor paarse helden-korting afgelopen jaren nooit 
helemaal gebruikt is door de FeCo en de Accie, zullen we het budget dat deze commissies krijgen 
niet verhogen. 

Borg 

De borgrekening blijft hetzelfde als vorig jaar, alleen de borg van dames 3 zal met €100,- worden 
verhoogd omdat ze dit jaar uitkomen in de derde klasse, waar kaarten beboet worden. 

Digitalisering declaraties en machtigingen 

De digitalisering van declaraties die bestuur Löwenthal vorig jaar heeft doorgevoerd heeft goed 
gewerkt, dus daar gaan wij niks aan veranderen. Met de digitale machtigingen via de tablet zijn wel 
problemen, voornamelijk omdat het invullen lang duurt en niet altijd werkt vanwege de matige wifi 
verbinding in de blokhut. 

Wij willen dit jaar verder kijken naar mogelijkheden om machtigingen voor merchandise te 
digitaliseren. We willen gaan experimenteren met een tikkie + QR code die mensen kunnen scannen 
bij de aankoop van producten. Vervolgens kunnen we op de tablet instellen dat er een melding 
komt als een tikkie wordt betaald, zo kunnen we controleren of het betaalde bedrag is 
binnengekomen. Op deze manier hopen we (een groot deel van) de papieren 
machtigingsformulieren te kunnen vervangen. 



Esmée (Bone) vraagt of het aanschaffen van een Olympas anders is dan het afgelopen jaar, het lijkt 
nu alsof je geen Olympas aan hoeft te schaffen als je dat niet wilt. 

Koen (Bots) geeft aan dat dit niet het geval is, Esmée doelt op het aanschaffen van een 
verenigingskaart en die is alleen voor leden die niet aangesloten zijn bij een Universiteit of Hoge 
school. 

Lucas vraagt of de contributie van trainingsleden omlaag gaat. 

Koen (Bots) geeft aan dat dit alleen opgaat voor trainingsleden met een verenigingskaart. Zij zullen 
8 euro minder betalen in verband met de registratie bij de KNVB. 

 3. Sponsoring en externe zaken 

Paul heet ons welkom bij radio/tv-show ‘de aula’. We gaan het vandaag hebben over sponsoring en 

wat daarbij komt kijken. Hiervoor geef hij graag het woord aan zichzelf. Hij wil graag beginnen met 

twee mededelingen die hier nog los van staan. Allereerst ben ik benieuwd of iemand toevallig een 

lege slaapzak met daarin nierstenen heeft gezien. Daarnaast zou ik jullie willen meegeven dat de 

vloer in principe lava is, dus pas daarmee op. Goed, na deze korte introductie gaan we door met 

serieuze zaken. Te weten, sponsoring.  

Afgelopen jaar heeft Lucas samen met de Sponsorcommissie zijn uiterste best gedaan om het 

sponsorbudget van Odysseus op te krikken. Dit is ook gelukt. Komend jaar willen we deze lijn 

doortrekken en inzetten op een verhoging van het bedrag dat we binnenhalen via sponsoring. Dit 

jaar heeft dit €6.600,- opgeleverd. Aangezien dit een significante stijging is ten opzichte van het 

jaar daarvoor heb ik goede moed dat we dit kunnen ophogen naar €7.500,-. Dit gaan we doen door 

nieuwe sponsordeals af te sluiten, maar ook door de relatie met huidige sponsoren te onderhouden 

om ze betrokken te krijgen bij Odysseus.  

Samenwerking met een snackbar 

In het bijzonder zullen we op zoek gaan naar een samenwerking met een snackbar in Utrecht. Dit 

hebben we momenteel niet, maar lijkt ons goed om te hebben. Verder willen we graag zien dat 

Odysseus een hoofdsponsor krijgt. Het is de laatste jaren echter lastig gebleken om hier een partij 

voor te vinden, dus gaan we overwegen om de hoogte van dit bedrag en de samenstelling van het 

pakket aan te passen.  

Paul vraagt of er ondertussen al vragen zijn. 

Lucas geeft aan dat hij de term hoofdsponsor best wel vaag vindt en dat hij daar het afgelopen jaar 

ook vaak over nagedacht heeft. 

Paul geeft aan dat hij dit een goed punt vindt. Een hoofdsponsor is er onder andere niet alleen voor 

de selectie maar voor de hele vereniging. 

Digitaal sponsorbestand 

Om het vinden van nieuwe samenwerkingen met externe partijen te stroomlijnen is er een digitaal 

sponsorbestand gemaakt. Hier kunnen commissies aangeven welke partijen zij hebben benaderd en 

wat voor reactie ze op hun verzoek kregen. Dit bestand is nu echter vrij onoverzichtelijk en dit lijkt 

commissies af te schrikken hier goed gebruik van te maken. Omdat wij denken dat dit wel echt van 

toegevoegde waarde is, willen we dit bestand opschonen en aanpassen zodat het makkelijker te 

gebruiken wordt.  

Nora geeft aan dat dit bestand misschien lastig is om in te laten vullen door commissies. Is het niet 

een idee om dit allemaal bij Paul te leggen. 

Paul vraagt of ze bedoelt dat hij al het contact met de sponsors heeft. 

Nora geeft aan dat het misschien wel allemaal vanuit Paul zijn naam kan. Zodat Paul al het contact 

met de sponsors heeft. 



Paul geeft aan dat dit geen slecht idee is maar dat dit veel werk lijkt. Misschien kan dit samen met 

de Sponsor Commissie opgepakt worden. 

Lucas haakt hierop in en geeft aan dat hij ook een whatsappgroep had met alle mensen uit 

commissies die over sponsoring gingen. Daarin deelde iedereen wie ze op het oog hadden als 

sponsor en gingen benaderen. 

Paul vraagt aan Lucas of hij dit als alternatief zag voor het sponsorbestand. 

Lucas geeft aan dat het handig is om het sponsorbestand te behouden en dat je met de app ernaast 

een beter overzicht hebt wie er allemaal benaderd worden. 

Bestaande sponsordeals  

Oké, door naar het volgende punt. Wij willen graag de huidige sponsordeals beter bekend krijgen 

onder de leden. Dit heeft 2 kanten. Aan de ene kant zien sponsoren zo dat hun sponsoring 

daadwerkelijk nut heeft. Aan de andere kant zijn dit extraatjes voor leden waar je gewoon gebruik 

van kunt maken. Het is dom om het niet te doen, zou ik bijna zeggen. Een manier waarop we dit 

willen bereiken is door een pas te maken, naar voorbeeld van een knaek-pas. Hierop willen we dan 

de bestaande deals laten zien die we op dat moment hebben. Hiermee hebben we ook iets 

concreets waarmee we naar externe partijen kunnen gaan om ze warm te maken voor een 

eventuele samenwerking.  

Julian vraagt hoe we dit doen met nieuwe sponsoren die gedurende het jaar binnengehaald worden. 

Paul geeft aan dat hij dit een goede vraag vindt. 

Julian geeft aan dat hij het een goed idee vindt maar dat hij zich afvraagt hoe we dat dan doen als 

we een snackbar als nieuwe sponsor hebben, gaan we dan elke keer die pas vervangen. 

Bas vraagt of Julian bedoelt dat we die pas elke keer willen vervangen. 

Paul geeft aan dat dit afhangt van de kosten van deze pas. Wanneer de pas spotgoedkoop blijkt te 

zijn, zal dit eens in de drie of vier maanden kunnen. Dit weten we momenteel nog niet.  

Nyncke geeft aan dat je een online versie hebt van de knaek-pas en dat we dat misschien kunnen 

gebruiken als we dingen willen vernieuwen. 

Paul geeft aan dat we deze mogelijkheid hebben bekeken samen met de WebCie en dat dit helaas 

niet bleek te kunnen. 

Er zijn verder geen vragen hierover. 

De relatiedag 

De laatste keren dat zo’n dag is georganiseerd was de opkomst niet bijzonder hoog. Wij vinden 

daarentegen dat we alsnog een dag moeten organiseren waarbij we de sponsoren laten proeven aan 

de sfeer op Odysseus. Of ze nu wel of niet komen, het gaat om de waardering die we daarmee uiten 

naar al deze partijen.  

VVO cadeau 

Samen met de Vrienden van Odysseus gaan we ook dit jaar weer een leuk en passend cadeau voor 

de vereniging bedenken. Dit jaar hopen we dit aantal met 5 op te hogen, in lijn met het 

meerjarenbeleidsplan.  

Opname uit de buffer 

Oke dan mijn laatste puntje. En dat is ook gelijk een super leuke. Koen (Bots) heeft het al even 

gehad over een opname uit de buffer. Die opname willen we gaan besteden aan extra materiaal 

voor de B/C-selectieteams. We gaan hiervoor extra hesjes en dopjes bestellen en deze per team 

verdelen. Wij gaan elk team 20 dopjes en 21 hesjes te geven. Elk team zal dus een eigen tas krijgen 



met daarin hun spullen. De ballen moeten wegens ruimtegebrek echter wel gewoon gedeeld 

worden. De verantwoordelijkheid voor deze nieuwe spullen zal dus bij de teams zelf liggen en niet 

meer gedeeld zijn. Zo hopen we dat er beter met de spullen wordt omgegaan en er minder 

frustratie hierover ontstaat.  

Nicky vraagt of dit praktisch gezien in de kast past. 

Paul geeft aan dat ze deze vraag al eerder gesteld heeft aan hem. Hij is zelf nog niet in de positie 

geweest om dit te testen. 

Bas geeft aan dat hij dit overlegd heeft met Yannic en dat Yannic er van uitging dat dit past. 

Yannic geeft aan dat hij denkt dat dit past. Afgelopen jaar was het lastig om de borg te berekenen 

over de verdwenen dopjes. Hij vraagt zich af of er een systeem is bedacht over de teruggave van de 

borg. 

Koen (Bots) geeft aan dat wij precies weten wat er in welke tas zit omdat alle hesjes en dopjes 

gemarkeerd zijn. Als dit bij een team niet compleet is, dan zal dit verhaalt worden op de borg. 

Bas geeft aan dat het uiteraard niet zo is dat we alleen aan het einde van het jaar kijken welk team 

wat kwijt is.  

Esmée (Bone) geeft aan dat de kasten dus hetzelfde blijven maar dat elk team dus een eigen tas 

krijgt met hesjes en dopjes. 

Paul geeft aan dat de ballen helaas niet gedaan kunnen worden. 

Esmée (Bone) geeft aan dat dit verder geen probleem is en dat ze dit een goed idee vindt. 

 4. Organisatorisch beleid 

Zaterdagdienst 

Jutka geeft aan dat de zaterdagdienst komend jaar zal blijven bestaan, de inhoud zal alleen wat 

wijzigen. Wij zullen komend jaar het materiaal tweemaal per maand door de zaterdagdienst laten 

sorteren in plaats van elke week. Doordat het materiaal gemarkeerd en gelabeld zal zijn, zal dit 

makkelijker zijn. Bovendien hopen wij dat teams zorgvuldiger met het materiaal om zullen gaan nu 

elk team eigen en terug te traceren materiaal heeft. Daarnaast zullen we vanuit het bestuur vier 

keer per jaar intensief controleren of het materiaal op orde is. 

Julian geeft aan dat eigen materiaaltassen door teams meegenomen gaan worden naar huis. Dus dan 

kan je dit niet op zaterdag controleren. Zorg dus dat je aanvoerders verantwoordelijk maakt voor 

het beheren/controleren van het materiaal. 

Jutka geeft aan dat de teams inderdaad zelf verantwoordelijk zijn voor hun materiaal. In elke 

materiaalkast hangt een briefje met het nummer van Paul. Aanvoerders kunnen hem op de hoogte 

stellen als zij materiaal missen en nodig hebben. 

Teamtaken selectie 

Dames 1 zal in het najaar de Damescursus verzorgen, Dames 2 doet dit in het voorjaar. Voor de 

herenselectie geldt dat zij de teams zonder trainers van een training voorzien. Dit jaar hebben alle 

teams een trainer. Wanneer er gedurende het seizoen een team zonder trainer komt te zitten, zal 

heren 1 ingezet worden om de trainingen van het desbetreffende team te organiseren. Daarnaast 

zullen er alternatieve teamtaken voor de selectie worden opgesteld. Deze teamtaken zullen 

maatschappelijk gericht zijn of gericht zijn op het verbeteren van de vereniging. 

Nicky geeft aan dat ze niet weet of het een goed idee is dat heren 1 en 2 geen training geven. Ze 
bedenkt net dat spelers uit heren 1 en 2 misschien kunnen aangeven bij alle trainers dat zij 
eventueel beschikbaar zijn als de trainers een keer niet kunnen. 



Yannic geeft aan dat vorig jaar de selectie verantwoordelijk was voor training geven aan heren 6. 
Dat is een paar keer gedaan, maar hij hoorde dat de selectie niet altijd kwam opdagen. Hoe gaan 
jullie dat doen als er een team is zonder trainers, dat we dit controleren. 

Marloes heeft een vraag over de zaterdagdienst. Gaan we die boete geven als er minder mensen zijn 
dan is afgesproken. 

Karen geeft aan dat ze niets zegt, maar toch wel. Ze vindt 75 euro echt heel veel. Ze vindt dat we 
moeten oppassen met het geven van te veel boetes. Ze weet niet of iedereen het hier mee eens is. 

Bas geeft aan dat hij ook denkt dat we moeten oppassen met het strooien van boetes. Een 
zaterdagdienst wordt gelijk getrokken met een wedstrijd fluiten dus dan vinden we dat die boete 
niet niet kunnen uitdelen. 

Nicky vraagt of deze boete ook uitgedeeld wordt als mensen te laat laten weten of ze komen? 

Bas denkt dat we hier geen protocol moeten opstellen hiervoor. Hij denkt dat we dit per situatie 
moeten bekijken. 

Nicky vraagt of we dit dus per keer bekijken? 

Bas geeft aan dat we dit gaan doen. 

Elke vraagt of de keepers van de A-selectie training moeten geven aan de keepers van de B-/C-
selectie? 

Bas geeft aan dat hij dat een leuk idee vindt en dat we daar nog niet over nagedacht hebben maar 
is wel leuk om te doen. Om het niveau te verhogen is het leuk om te doen. 

Elke geeft aan dat als we dit willen we moeten zorgen dat het goed geregeld is en dat alle keepers 
uit de selectie evenveel belast worden.  

Nora geeft aan dat de achterliggende gedachte is dat er betaald wordt voor keeperstrainer voor de 
A-selectie dus als tegenprestatie van deze keepers dat zij training geven aan de B-/C-selectie 

Eveline geeft aan dat het los van de achterliggende informatie goed is dat de B-/C-selectie training 

krijgt 

Algemene Verordening Gegevensbescherming 

Anne geeft aan dat zoals Lisa al eerder benoemde wij komend jaar bezig zullen zijn met de AVG. Dit 

is de Algemene Verordening Gegevensbescherming en deze is sinds 25 mei 2018 van toepassing. Het 

komt er op neer dat in de gehele Europese Unie dezelfde privacywetgeving geldt, praktisch gezien 

betekent dit dat alle instanties opnieuw moeten bekijken hoe zij hun gegevens zo goed mogelijk 

kunnen beschermen. Om als Odysseus meteen vanaf het begin een goede slag te slaan in het 

beschermen van de persoonsgegevens van onze leden, zijn we bezig om een AVG dossier samen te 

stellen. Wat betekent dit voor jullie als leden? Allereerst zal er een privacy policy komen, hierin 

staat heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens en dit zal te 

vinden zijn op de website. Verder zullen alle leden een toestemmingsverklaring moeten tekenen 

waarmee zij toestemming verlenen aan de vereniging voor het bewaren en gebruiken van 

persoonsgegevens. Tot slot zullen alle bestuur- en commissieleden die toegang hebben tot 

persoonsgegevens hiervoor een geheimhoudingsverklaring moeten tekenen. Momenteel wordt er 

hard gewerkt aan het AVG dossier. We streven er naar om dit dossier in de komende maanden 

compleet te maken.  

Nicky vraagt hoe we de toestemmingsformulier gaan laten tekenen. 

Anne geeft aan dat het idee nu is om dit via de aanvoerders te doen. Voor nieuwe leden wilden we 

dit via het inschrijfformulier laten doen, maar dit lukte afgelopen zomer nog niet. Dat kan vanaf 

volgend seizoen. 

Esmée geeft aan dat het vorig jaar op de derde ALV hier ook over is gegaan. Over wat je 

bijvoorbeeld doet met de foto’s en verjaardagen van oud leden. 



Anne geeft aan dat we nu denken aan een website waarbij persoonlijke gegevens zijn afgeschermd 

op een apart deel van de website. Hier staat dan informatie op over huidige leden die ze alleen 

kunnen zien wanneer ze inloggen. 

Eveline geeft aan dat we het tekenen van het toestemmingsformulier misschien kunnen combineren 

met de OlymPas controle. 

80/20 regeling 

Ook komend jaar zal onze vereniging weer de 80/20-regeling hanteren, waarbij 80% van onze leden 

student moet zijn. 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. Afgelopen jaar hebben wij gemerkt dat er wat onduidelijkheden 

bestonden rondom de 80/20. Daarnaast willen we extra nadruk leggen op het communiceren van de 

exacte regels en de ontwikkelingen van de 80/20-lijst. 

PR commissie 

Komend jaar gaat de PR commissie zich meer richten op het vergroten van de naamsbekendheid van 

Odysseus om zo potentiële leden aan te spreken. Op deze manier hopen we dat meer mensen 

Odysseus leren kennen en nieuwsgierig raken naar de vereniging. Dit willen we doen door met de 

PR-commissie te richten op onder andere het benaderen van media voor bijvoorbeeld prestaties van 

onze teams, evenementen waarmee we ons maatschappelijk laten zien en andere leuke dingen die 

we doen.  

Alumnicommissie 

Wij hebben een alumnicommissie opgericht. Deze commissie zal onder mijn supervisie vallen. De 

commissie zal uit 4 a 5 leden bestaan, en dit zullen oud-bestuursleden zijn uit verschillende jaren. 

Op deze manier hopen wij hun netwerk te kunnen gebruiken en veel mensen naar de activiteit te 

trekken. De commissie zal een activiteit organiseren in het najaar van 2018 en naar aanleiding 

hiervan zullen we kijken of zij kunnen helpen bij het organiseren en verbeteren van de relatiedag.  

 5. Olympos 

Olympas 

Komend jaar zullen er geen wijzigingen zijn in de bedragen van de OlymPas. De enige veranderingen 

die wij doorvoeren is dat wij twee keer per jaar gaan controleren. Dit doet Olympos namelijk ook. 

Dit om mensen die bijvoorbeeld in het buitenland hebben gestudeerd of om een andere reden geen 

OlymPas hadden niet te missen. Wij zullen daarom in het voorjaar een tweede controle doen.  

Olympos 2.0 

Voorgaande besturen zijn hard bezig geweest om ons complex en de velden te verbeteren. De komst 

van de blokhut is daarvoor al weer een hele tijd een hele fijne gewaarwording. Ook is er hard 

gewerkt aan een veldenplan om zo samen met andere verenigingen de velden te verbeteren. 

Afgelopen jaar is daarnaast een nieuwe ontwikkeling gestart, namelijk het toekomstige nieuwe 

Olympos. In 2028 is het Sportcentrum Olympos afgeschreven en zal er op het Utrecht Science Park 

een nieuw sportgebied ontwikkeld zijn. Eind 2017 zijn de eerste plannen gepresenteerd voor dit 

Olympos 2.0 en in samenwerking met de sportraad en enkele andere verenigingen zijn we bezig met 

een gezamenlijke visie namens deze verenigingen. Zo willen we voor Odysseus van begin af aan een 

zo goed mogelijk positie creëren. Komend jaar zullen wij ons vanwege de potentie van deze 

plannen vooral hierop focussen en ons bij de verschillende betrokken partijen sterk blijven maken 

voor de positie van Odysseus binnen de plannen van de Universiteit. De invulling hiervan zit nog in 

de beginfase, maar juist in deze fase is het behartigen van de belangen van Odysseus en het 

beïnvloeden van beslissingen van groot belang. Wij zullen dan ook een actieve rol aannemen en 

grote mate van betrokkenheid tonen in het geval van bijeenkomsten en bij het ontwikkelen van 

plannen. Een voorbeeld hiervan is de Raadsinformatiebijeenkomst waar Karen eerder over vertelde. 



Tot slot zullen wij naast deze toekomstplannen ook de mogelijke verbeteringen voor onze huidige 

velden blijven onderzoeken. 

Alcoholbeleid 

Sinds afgelopen seizoen hebben we te maken met een nieuw, streng alcoholbeleid van het 

sportcafé. Op de tribune, langs de lijn en in de kleedkamers is het niet toegestaan alcohol te 

drinken, het mag alleen in het Sportcafé en het bijbehorende terras. Voorlopig blijven dezelfde 

regels gelden en zullen wij als Odysseus, net zoals afgelopen seizoen meewerken aan het beleid van 

Olympos. Wij zullen er als bestuur actief op toezien dat er geen alcohol wordt gedronken op 

plekken waar dit verboden is. 

Zoals valt te lezen in het beleidsplan is het laatste kopje ten opzichte van het vorige beleidsplan 

verandert van oplossingen naar perspectief Odysseus. Echte oplossingen blijken erg lastig te vinden. 

Er is handig gebruik gemaakt van het geringe aantal tapontheffingen dat aan het sportcafé Olympos 

verleend wordt door de gemeente. Nu er ervaring is met deze ontheffingen en het delen daarvan 

willen we proberen dat dit jaar nog slimmer aan te pakken. Hiervoor houden we nauw contact met 

het personeel van het sportcafé en andere besturen. We blijven tot slot ook met hen in gesprek 

over de toekomst van het beleid.  

Bart geeft aan dat de tapvergunning nu loopt tot de straat en vraagt of dit doorgezet wordt tot het 

combiveld. 

Lisa geeft aan dat dit een goed punt is en niet iedereen dit weet. Wanneer de tapvergunning 

verleend wordt loopt deze tot de straat en tot en met het combiveld. We mogen dan dus tappen op 

het combiveld. 

Lucas geeft aan dat het nieuwe sportcafé er erg gelikt uitziet en dat Marco en Jolanda hier 

waarschijnlijk erg zuinig op zullen zijn. Het is handig dat Chris hier op tijd goede afspraken over 

maakt met hen i.v.m. het organiseren van de cantus op Olympos. 

Lisa geeft aan dat we hier inderdaad over nagedacht hebben en onafhankelijk van de verbouwing 

zoeken naar een alternatieve geschikte locatie. Ook aan de communicatie met Jolanda en Marco 

wordt extra aandacht besteed. 

Lucas geeft aan dat we vooral verwachtingen voor komend seizoen goed duidelijk moeten maken bij 

hen en dat je dan weet op tijd weet of de cantus door zou kunnen gaan daar.  

 6. Sportief beleid 

Jutka presenteert de doelstellingen van alle teams voor het komende seizoen. 

Mathijs geeft aan dat hij niet denkt dat heren 11 de doelstelling goed heeft doorgegeven. Want 
heren 11 gaat zeker wel voor het kampioenschap. 

Clubscheidsrechters 

Clubscheidsrechters moeten in het bezit zijn van een scheidsrechtersdiploma en minimaal vijf 

wedstrijden per seizoen fluiten. Wij faciliteren het volgen van de BOS-scheidsrechterscursus. 

Wegens de kosten die hieraan verbonden zijn, zal de scheidsrechter verplicht zijn het eerste jaar na 

het behalen van de BOS-opleiding te fluiten als onderdeel van de teamtaken en zal hij/zij vier 

wedstrijden gratis fluiten. Voor iedere wedstrijd die hierna wordt gefloten ontvangt hij/zij een 

vergoeding van €10,-. Na het eerste jaar kan de scheidsrechter besluiten dit niet langer in het kader 

van teamtaken te doen. 

Trainerscursussen 

Net als voorgaande jaren bieden wij de mogelijkheid om twee trainerscursussen te volgen: de UEFA 
C cursus en de juniorencursus. De kosten van een UEFA C cursus bedragen €1350,-. Odysseus 
vergoedt het volledige bedrag van zowel de Juniorencursus als de UEFA C cursus wanneer een 
trainer na afronding tenminste twee seizoenen actief is als trainer bij Odysseus. Wanneer een 



trainer Odysseus na afronding na één seizoen verlaat wordt 50% van de cursus vergoed. (voorheen 3 
jaar blijven) 

Yannic vraagt hoeveel cursussen we kunnen aanbieden. 

Jutka geeft aan dat dit 3x UEFA C is en 2x de juniorencursus. 

Damescursus 

De damescursus zal komend jaar weer georganiseerd worden door Dames 1 en 2 en zullen in het 
voorjaar en najaar gegeven worden. Komend jaar zal ook in samenwerking met de Technische 
Commissie gekeken worden of er een Dames 9 opgericht kan worden. 

Esmée (Bone) geeft aan dat ze dit een erg goed idee vindt. Alle deelnemers van de damescursus 
zouden door willen gaan. 

Saskia vraagt zich af of er dan niet een te groot gat valt tussen dames 9 en de rest. 

Bas geeft aan dat daar al wel over nagedacht is. Voor nu leek het plan dat dames 9 een verbetering 
is van de damescursus. 

Saskia vraagt zich af of ze dames 9 dan wel aansluiting kan vinden bij de vereniging als ze op vrijdag 
gaan trainen. 

Bas geeft aan dat we ook kunnen overwegen om dames 8 ook te laten trainen op vrijdag omdat zij 
toch geen wedstrijd hebben op zaterdag en zo vinden ze toch meer aansluiting met andere teams. 

Lucas vraagt of dames 9 dan een vervanging wordt van de damescursus. 

Nicky vraagt zich af of de wachtlijst niet vooral vol staat met dames 4 of dames 5 niveau. 

Esmée (Bone) geeft aan dat het veel vrouwen zijn al veel gevoetbald hebben. Ze heeft het er met 
bas over gehad en het is heel logisch om een extra dames team op te richten. We gaan nog kijken 
wat er allemaal mogelijk is. Je kan altijd nog kijken of er trainingen samen getraind kan worden 
met dames 8 en 9.  

Koen geeft aan dat als er zo’n lange wachtlijst is de damescursus en dames 9 dan naast elkaar kan 
bestaan. 

Bas geeft aan dat dat kan als er capaciteit en uren zijn. De urennorm is afhankelijk van het aantal 
leden. 

Koen geeft aan dat we dames 9 misschien kunnen vullen met de 1e damescursus. 

Julian geeft aan dat hij denkt dat de Sportraad sowieso meer wil inzetten op internationals. 
Hiervoor is het handig om de damescursus in ons hoofd te houden. Met een damescursus bied je 
internationals ook een plek aan bij Odysseus. 

Bas geeft aan dat dit een goed punt is en hoopt dat we hier ooit een hogere bestuursbeurs voor 
krijgen. 

Samenwerking USV Hercules 

Lisa geeft aan dat we afgelopen zomer zijn benaderd door het voetbalbestuur van USV Hercules om 
te kijken hoe de clubs elkaar zouden kunnen helpen. In een oriënterend gesprek hebben Koen 
Löwenthal met hen hierover gepraat. Voor komend seizoen gaan wij kijken hoe dit goed zou kunnen 
werken en er zijn geen bindende afspraken gemaakt. De hoogste spelende jongens jeugdteams van 
Hercules kunnen bij de senioren niet echt verder spelen op hen niveau, de zaterdag senioren spelen 
laag en de zondag senioren juist heel hoog. Hercules zal spelers die er precies tussen invallen 
aanraden om contact met ons op te nemen. Onze heren a-selectie valt namelijk precies tussen de 
niveau’s van Hercules in. Daartegenover zullen wij vertrekkende leden en teams van Odysseus 
aanraden om eens bij Hercules te kijken en kunnen wij desgewenst contactgegevens verstrekken. 
Daarnaast kunnen onze trainers en scheidsrechters aansluiten bij door Hercules georganiseerde 
avonden voor hen. In ieder geval een samenwerking die van onze kant geen verplichtingen of veel 
inspanning vergt en ons wel verschillende dingen kan opleveren. Wij zullen dit seizoen onderzoeken 
hoe dit gaat werken. 



Koen geeft aan dat wij Hercules dus niet zo veel teruggeven hiervoor. 

Christian geeft aan dat hij weet dat er in zijn bestuursjaar best wel veel vragen van andere 
voetbalverenigingen waren over het doorspelen van spelers op de wachtlijst en dat deden wij 
structureel niet. Waarom niet?  

Lisa geeft aan dat wij niet onze eigen wachtlijst naar hun doorsturen. AVG technisch zou dit niet 
kunnen en we willen onszelf niet in de vingers snijden. 

 
 7. Sociaal beleid 

Ook dit jaar hebben we weer een drukke jaarkalender die volstaat met feesten, borrels en andere 
activiteiten. Nieuw dit jaar is dat we de jaarkalender thuis sturen naar ieder lid. Op deze manier 
weten we zeker dat iedereen er eentje heeft – vorige jaar bleef de helft vaak liggen – en hopen wij 
de betrokkenheid te vergroten. Eveneens willen wij dit doen door middel van het sturen van een 
verjaardagskaart naar elk lid. 

Functie-overleg 

Inmiddels zijn de meeste commissies al gevormd en de eerste vergaderingen gepland. Ook dit jaar 
hebben we een gebalanceerde mix van huidige en nieuwe leden. Om de commissies dit jaar beter te 
coördineren gaan wij begin oktober een functie-overleg-avond organiseren. Hierbij krijgen de leden 
van alle commissies met dezelfde functies informatie en tips over hun functie en wat er van hun 
verwacht wordt.  Dit zodat er voor iedereen duidelijk is wat hun functie inhoudt. De avond sluiten 
we af met een gezamenlijke borrel in het Sportcafé, eveneens om interactie tussen de verschillende 
teams te stimuleren. 

Christian vraagt zich af wie er dan met de penningmeester samen zit? Zit er dan iemand uit het 
bestuur bij? 

Chris geeft aan dat alle penningmeesters van alle commissies dan samen met Koen het 
functieoverleg hebben. In elke zaal is er dan dus iemand aanwezig van het bestuur. Ook de overige 
commissieleden mogen aanwezig zijn. Zo willen we onder andere zorgen voor meer interactie 
tussen commissies. 

Commissie infoavond 

Verder willen wij dit jaar een commissie infoavond organiseren. Tot nu toe is er altijd maar één 
moment geweest voor de leden waarop zij hierover geïnformeerd worden, namelijk op de Aftrap. 
Leden die nooit zijn mee geweest hebben dit dus nog nooit gehad. Aan het eind van het seizoen 
(midden mei) willen we dit door middel van een borrel organiseren. Minimaal een paar leden van de 
commissies zullen aanwezig zijn in commissie kleding en open staan voor vragen. Hiermee hopen we 
meer leden, vooral de huidige die nog nooit een commissie hebben gedaan, te enthousiasmeren 
voor het doen van een commissie het volgende jaar. 

Ody Unites 

Vorig jaar heeft Ody Unites natuurlijk een heel succesvolle benefietwedstrijd georganiseerd. Ook dit 
jaar staat dit op hun agenda. Eveneens hebben zij vorig jaar ook het Move project gedaan, maar dit 
bleek in combinatie met de Benefietwedstrijd erg veel tijd van de commissie te kosten. Dit jaar zal 
er in het begin met de commissie gekeken worden of er voldoende animo is voor het uitvoeren van 
het Move project. Mocht dit zo zijn dan gaan we kijken of we dit kunnen verschuiven naar het begin 
van het jaar. Een andere optie is het opzetten van een aparte Move werkgroep/commissie. 

VakanCie 

Het afgelopen jaar is de SurfCo/ZonCie opgericht. Uiteindelijk is dit nooit echt van de grond 
gekomen. Gezien de aanmeldingen dit jaar en de steeds toenemende interesse in wintersport en 
andere activiteiten hebben we besloten dit dit jaar nieuw leven in te blazen. We gaan kijken of we 
voor de zomer van 2019 een vakantie neerzetten die een zo groot deel van de vereniging 
aanspreekt. (evt weekend) 

Ideeën Pot 



Dit jaar willen we naast de ZatCo ook andere leden de kans bieden om een sfeervolle zaterdag te 
organiseren. Daarom hebben we de ideeën pot gecreëerd. Dit is een potje dat gedurende het hele 
jaar meerdere keren mag worden gebruikt voor een activiteit ten behoeve van de gezelligheid en 
betrokkenheid van leden op de zaterdag. In de blokhut zal een brievenbus komen te staan waarin 
iedereen – een commissie, een team, een groep vrienden – een idee kan opperen. 

Bart vraagt zich af of dit niet een beetje valt onder de noemer van de ZatCo. 

Chris geeft aan dat dit klopt maar dat we op deze manier ook anderen de kans willen geven om een 
keer iets actiefs te organiseren op zaterdag. 

Koen (Bots) geeft aan dat ook de ZatCo ideeën mag inzenden. 

Stef vraagt zich af wie het idee dan uitvoert. 

Chris geeft aan dat dit de groep is die het idee heeft ingezonden, daarbij krijgen ze hulp vanuit het 
bestuur. 

Social Captain 

In het kader van ons speerpunt van betrokkenheid en het verhogen van het aantal actieve leden bij 
de vereniging, willen wij dit jaar binnen elk team een social captain aanstellen. Deze zal naast de 
normale aanvoerder fungeren. Op deze manier kan de aanvoerder zich meer focussen op het 
communiceren van technische en organisatorische zaken, terwijl de social captain het team van 
informatie over sociale activiteiten voorziet. Tevens zal deze persoon een voortrekkersrol nemen in 
het enthousiasmeren van leden om deel te nemen aan activiteiten. Hier hebben we voor gekozen 
omdat de veld aanvoerder niet altijd degene die ook op sociaal gebied de kar trekt. Zo hopen wij 
enerzijds de aanvoerder te ontlasten in zijn/haar taken en anderzijds zowel de opkomst bij 
activiteiten als de communicatie hiervan jegens de leden te bevorderen. 

Nicky vraagt zich af of het verplicht is? 

Chris geeft aan dat dit zo is. 

Nicky vraagt zich vervolgens af hoe we dit gaan invullen of we dan een groepsapp maken en dat 
daarin dingen gestuurd worden die doorgestuurd moeten worden. 

Chris geeft aan dat dit inderdaad gaat gebeuren door middel van een groepswhatsapp. Op deze 
manier ontlasten we de aanvoerders van binnen het veld en hopen we mensen enthousiaster te 
maken doordat de social captain een persoon is die zelf graag naar activiteiten gaat. 

11. Jaarbegroting 2018-2019 

Koen neemt de jaarbegroting met iedereen door. 

Baten 

3100: leden 

Voor de contributie is er per team gerekend op 20 wedstrijdleden en 3 trainingsleden per team, 25 
dames 8 en 40 damescursus. 

Verkoop merchandise lag vorig rond de €4.000 en wij hebben geen plannen om hier heel veel aan te 
veranderen. 

Koen (Löwenthal) geeft aan dat wij eerder aangaven aan dat we de nieuwe materialen van de borg 
af gaan halen. Moet de borg dan niet omhoog? 

Koen (Bots) geeft aan dat we hier over nagedacht hebben maar dat we dit niet gaan doen want 
hesjes en dopjes zijn niet zodanig duur dat we hier extra geld voor nodig hebben. 

3200: extern 

Dit jaar meer dan vorig jaar, Paul wil inzetten op werving nieuwe sponsoren door middel van pas, 
en €1.350 van Hollandse Pot komt er vanaf dit jaar bij. 

Dit jaar streven we naar meer alumni en VVO’s dus ook dat bedrag omhoog. 



Kicks vorig jaar mee gestart, maar niet heel veel opgeleverd. Wij willen er dit jaar wel mee door, 
groter bedrag omdat we er eerder mee starten dit jaar, was vorig jaar pas halverwege het seizoen. 

3300: subsidies 

Iets meer subsidie, want er is meer aangevraagd. Totale bedrag is lager omdat de dubbele €750 
eruit is gehaald. 

Overige subsidie is voor de laptop, dit is nog niet toegekend. 

3400: commissies 

Bedoeling dat ze allemaal quitte draaien, totale bedrag is veel hoger omdat de bedragen up to date 
zijn gemaakt, vandaar dat het hele bedrag op de begroting ook is toegenomen. 

Lucas vraagt zich af hoe Koen op het bedrag van 1000 euro van de vakantie commissie is gekomen? 

Koen (Bots) geeft aan dat dit een schatting is, puur symbolisch. 

Yannic vraagt wanneer we het materiaal tegemoet kunnen zien? 

Koen (Bots) geeft aan dat hij het lastig vindt om hier een uitspraak over te doen maar dat we er 
mee bezig zijn en dat het er zo snel mogelijk zal zijn.  

Karen geeft aan dat zij afgelopen jaar 1000 euro opgehaald hebben aan boetes. Ze vraagt zich af of 
wij dit hebben meegenomen in de begroting want ze ziet het er niet tussen staan. 

Koen (Bots) geeft aan dat hij dit niet meegenomen heeft in de begroting.  

Karen geeft aan dat ze het wel snapt maar aangezien het dus dit jaar ook zo is gebleken is het een 
idee om dit dan wel mee te nemen. 

Koen (Bots) geeft aan dat hij die afweging ook gemaakt heeft maar heeft besloten dit niet te doen.  

3500: opname buffer 

Gebruikt voor nieuwe dopjes, hesjes, hesjestassen, ballennetten en strijklabels. 

Surfcommissie verandert in VakanCie, budget iets verhoogd. 

Karen geeft aan dat zij ook een poging hebben gedaan om geld uit de buffer te halen en het is 
zonde als dat mislukt. 

Koen (Bots) geeft aan dat we het hier vaak over hebben gehad en tot nu toe is extra materiaal het 
beste waar we mee konden komen. 

Lasten 

4100: accommodatie 

Blokhutkosten veel hoger, deels door laptop van  €400 en omdat er vorig jaar toch veel meer 
reparatie/aanpassingen zijn gedaan dan verwacht. Ook boxen en scorebord relatief vaak reparaties 

4200: trainerskosten 

Nagenoeg gelijk aan vorig jaar, ondanks veranderingen in de staf van D1. 

4300: KNVB 

Kosten zijn hoger geworden, moeilijk te verklaren. Bedragen zijn gebaseerd op de jaarafrekening 
van de KNVB van vorig jaar en de kosten die op de site van de KNVB zijn vermeld. Dit jaar zijn de 
contributie en wedstrijdgelden van de KNVB duurder geworden, waardoor we meer moeten betalen. 
Ook het budget voor trainers- en scheidsrechterscursussen is flink verhoogd ten opzichte van vorig 
jaar. Afgelopen jaar was er veel interesse en we denken dat deze interesse zal blijven. Bovendien 
willen we trainers graag de kans bieden om cursussen te volgen, dus willen we daar ook graag 
budget voor vrijmaken. 

4400: materiaal 



Ook hier hoger bedrag. Voornamelijk door de nieuwe shirts die zijn aangeschaft in dit boekjaar. De 
shirts met Hollandse Pot bedrukking worden betaald uit het sponsorgeld met Hollandse Pot dus de 
extra kosten zijn daarmee gedekt. De opname uit de buffer wordt natuurlijk gebruikt voor overig 
materiaal, waardoor deze post hoger uitvalt. Scheidsrechterspullen wat minder vanwege Gouden 
Voorzet subsidie van afgelopen jaar. 

Inkoop merchandise gebaseerd op bedragen van afgelopen jaar, is minder geworden dus uiteindelijk 
draaien we dit jaar ongeveer evenveel winst op merchandise. 

4500: kantoorkosten 

Telefoonkosten worden minder omdat we maar met 7 bestuursleden zijn. Verder is Porto, Kopieën 
en Bureaukosten nu samengevoegd onder één kopje “Bureaukosten”. In totaal verandert er bijna 
niks aan dit bedrag. Porto is gratis vanaf de Pnyx, dus daar zitten geen kosten meer aan verbonden. 

4600: commissies 

Een paar veranderingen, naast het updaten van de bedragen. 

ZatCo krijgt geen geld meer, aangezien dit vorig jaar niet nodig bleek te zijn en is uitgegeven aan 
dingen die hier niet perse nodig waren. In plaats hiervan komt het Ideeënpotje voor de Zaterdag. 
Dit is een potje waar mensen met een leuk idee om een zaterdag sfeervoller te maken aanspraak op 
kunnen maken. Deze activiteit zal dan in overleg met het bestuur worden goedgekeurd/afgekeurd 
en georganiseerd. Dit is beter, omdat mensen dan eerst met ideeën moeten komen voordat ze geld 
krijgen. 

Het potje voor de TC is met €100 verlaagd. Dit was altijd €300, maar aangezien dit afgelopen jaren 
nooit is opgegaan denken wij dat de TC ook met €200 uit de voeten kan. 

4800: Wedstrijdkosten niet KNVB 

Grootste verandering is reiskosten Dames 1. 

4900: PR en communicatie 

Sponsordag omgedoopt tot relatiedag. Vorige jaren geen daverend succes, wel geld voor 
vrijgemaakt omdat we veel nieuwe input hebben om dit jaar wel een succesvolle sponsordag neer te 
zetten, waaronder AlumniCo. 

Bart geeft aan iets te willen zeggen over die verjaardagskaart, dat is hetzelfde met kerstkaart, 
studenten verhuizen nogal vaak. Hij heeft al vier jaar geen kerstkaart gehad. Volledig zijn eigen 
schuld maar hij vraagt zich af hoe we dit gaan doen. 

Koen (Bots) geeft aan dat iedereen een mail krijgt om zijn adres te updaten. 

5000: Vrijwilligers en betrokkenheid 

Hoger dan vorig jaar vanwege een aantal dingen. 

Meer VVO’s 

Ideeënpotje Zaterdag 

Meer geld voor betrokkenheid, we willen meer waardering uitspreken naar vrijwilligers en ze ook 
beter ondersteunen, dus hier is ook meer geld voor vrijgemaakt. Voorbeelden van uitgaven zijn 
verjaardagskaarten en functie-specifiek overleg commissies. 

Alles bij elkaar opgeteld komen we dan op een totaal van € 109.399. Dit is flink hoger dan vorig 
jaar, voornamelijk omdat de commissiebedragen zijn aangepast. Dit is afgelopen jaren eigenlijk 
veel meer geweest dan op de begroting stond, daarom is het nu anders. 

12. Samenstelling CvA 

Nora krijgt het woord en spreekt een dankwoord uit over Joris de Graaf en Matthijs van Schip. Lucas 

Teunissen wordt voorgesteld als nieuw lid van het CvA.  



13. Samenstelling KasCo 

Julian krijgt het woord en spreekt een dankwoord uit over Lotte Bransen en Lysanne Graafmans. 

Eveline Meijers wordt voorgesteld als nieuw lid van de KasCo. 

14. WVTTK 

Er is niets ingediend over dit agendapunt. 

15. Rondvraag 

Joris richt nog een klein woord richting bestuur Löwenthal en vraagt alle leden of ze bestuur 

Löwenthal hun contributie mag terugkrijgen in ruil voor het harde werken het afgelopen jaar. Hier 

is geen bezwaar tegen.  

Esmée (Bone) zegt dat ze het goed gedaan hebben. 

16. Sluiting 

Bas bedankt iedereen voor de aanwezigheid en stelt voor om met zijn allen nog wat te gaan drinken 

in de Rex. Bas sluit de vergadering om 22:21 u. 

 

 


