
 

 
80/20-lijst (seizoen 2020/2021)  
 
De 80/20-lijst is in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat wij voldoen aan de regeling 
waarbij minimaal 80% van onze leden student moet zijn. Een groot deel van de subsidies die 
onze vereniging krijgt, is lange tijd gebaseerd op deze regeling. Een vereiste om lid te 
worden bij Odysseus is dan ook dat je student bent. Afgelopen jaar is de drempel voor het 
ontvangen van subsidie echter verlaagd naar 70%. Desondanks blijft Odysseus vasthouden 
aan de norm van 80%. Op deze manier wordt het karakter van Odysseus als 
studentenvereniging gewaarborgd. Het is uiteraard positief dat er elk jaar leden van ons 
afstuderen, maar dit heeft helaas ook invloed op het percentage studenten dat lid is bij ons. 
Daarom inventariseren we elk jaar hoeveel leden er afstuderen/afgestudeerd zijn. Het zou 
dus kunnen dat er aan het einde van dit seizoen leden noodgedwongen de vereniging 
moeten verlaten, omdat anders niet aan de gestelde norm (80%) wordt voldaan.  
 
In de berekening die gemaakt wordt, zit een marge van 5%. 15% van onze leden hoeft geen 
student te zijn, dit is berekend op 15% van 19 (teams) x 20 (leden per team) en komt dus 
neer op 57 leden die niet studeren.  
 
Hoe wordt de lijst verder samengesteld? 

- Volgens het bestuurlijke voorstel in de ALV van 14 september 2013 worden 
trainingsleden bovenaan de 80/20 lijst geplaatst, ondanks hun afstudeerdatum.  

- De lijst wordt verder ingedeeld op afstudeerdatum. De leden met de minst recente 
afstudeerdatum staan bovenaan.  

- Er wordt geen uitzondering gemaakt voor selectiespelers. Dit is in 2016-2017 
besloten tijdens een bijzondere ledenvergadering.  

 
Na het publiceren van de eerste lijst zullen er nog veel veranderingen plaatsvinden. 
Sommige afstudeerdata kloppen niet (meer). Sommige leden gaan volgend jaar toch 
studeren. Sommige leden staan met de afstudeerdatum van hun bachelor op de lijst maar 
gaan in september starten met een master. Alle wijzigingen kunnen worden doorgegeven 
aan de secretaris. Mail naar secretaris@odysseus91.nl. Na de publicatie van de eerste lijst 
wordt de 80/20-lijst wekelijks geüpdatet. 
 
Verder hanteren we een boetesysteem voor de uitschrijfdeadline van 1 mei, omdat er op 
deze manier sneller duidelijkheid verkregen kan worden. Je kan met een goede reden bij de 
secretaris uitstel aanvragen op de uitschrijfdeadline als je de 80/20 lijst wilt afwachten.  
 
Boetesysteem:  

- Uitschrijven na 1 mei ->    €70,-  
- Uitschrijven na 1 juni ->    €70,- + €20,- = €90,-  
- Uitschrijven na 15 juni ->  €70,- + €20,- + €20,- = €110,-  

De totale boete kan dus €110,- bedragen.  
 
Voor meer informatie of vragen kun je altijd de secretaris benaderen door een mail te sturen 

naar: secretaris@odysseus91.nl  

mailto:secretaris@odysseus91.nl

