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2.  INTRODUCTIE 
Dit jaarplan beschrijft het voorgenomen beleid van USVV Odysseus ’91 (hierna te noemen 
“Odysseus”) voor het seizoen 2017-2018. Odysseus is dé studentenvoetbalvereniging van 
Utrecht en focust zich op twee aspecten: prestatiegericht voetbal en gezelligheid. Om 
beide aspecten in aankomend seizoen aan te moedigen is dit jaarplan opgesteld. 
De vereniging bevindt zich in een sterke positie. 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.   
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 jaarplan: 
 

-   Professionaliseren van de faciliteiten ten behoeve van het voetbal	  
-   Optimaliseren van communicatie tussen de verschillende organen van de vereniging	  
-   Digitaliseren van financiële en secretariële administratie	  
-   Investeren in een sfeervolle zaterdag	  

 
De verschillende focuspunten zullen terugkomen in het financiële, organisatorische, 
sportieve en sociale beleid.  
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3.  FINANCIEEL BELEID  
Aankomend seizoen lijkt een financieel stabiel jaar te worden voor Odysseus. Met een 
ruime buffer, naar verwachting geen grote (eenmalige) uitgaven en ondanks het wegvallen 
van een deel van de subsidie, voorzien wij geen grote financiële obstakels voor dit jaar.   
 
3.1 CONTRIBUTIE  
De contributie die betaald moet worden om lid te zijn van Odysseus is tweedelig en 
bestaat uit de kosten voor de OlymPas en de contributie aan Odysseus zelf. Voor het 
ontvangen van subsidies is het noodzakelijk dat deze OlymPas wordt gekoppeld aan 
Odysseus. Meer informatie over de OlymPas wordt gegeven in hoofdstuk 5.1 ‘OlymPas’. 
 
Voor leden die een verenigingskaart moeten aanschaffen, ontvangt Odysseus vanaf 
aankomend jaar geen subsidie meer (zie ook hoofdstuk 3.2 ‘Subsidie en sporttechnisch 
kader’). Deze misgelopen subsidies, samen €28,-, zullen direct verrekend worden met de 
contributie van verenigingskaarthouders. Leden die in categorie B of C vallen en ervoor 
kiezen een OlymPas aan te schaffen in plaats van een verenigingskaart zullen deze toeslag 
niet hoeven te betalen. Samengevat is de contributie voor aankomend jaar: 
 

Type lid OlymPas Contributie Totaal 

Wedstrijdlid €130,- €70,- €200,- 

Trainingslid €130,- €30,- €160,- 

Dames 8 €130,- €40,- €170,- 

Toeslag verenigingskaart n.v.t. €28,- €28,- extra 

 
Buiten deze contributie om geldt voor nieuwe leden dat er eenmalig een bedrag van €8,30 
moet worden betaald. Dit zijn de kosten die de KNVB in rekening stelt voor de 
overschrijving van een nieuw lid. 
 
Evenals voorgaande jaren hebben wij besloten geen contributie terug te geven aan leden 
die naar het buitenland gaan of een langdurige blessure hebben (verdere uitleg hoofdstuk 
5.1 OlymPas).  
 
3.2 SUBSIDIE EN SPORT TECHNISCH KADER (STK) 
Odysseus ontvangt van USS Mesa Cosa verschillende subsidies. Ten eerste een basissubsidie 
à €750,-, omdat Odysseus meer dan 250 leden heeft. Daarnaast ontvangt Odysseus drie 
subsidies per lid: een trainingssubsidie van €18,-, een competitiesubsidie van €8,- per lid 
en een cash-subsidie van €2,- per lid. Hierbij telt iemand pas als lid als zijn/haar OlymPas 
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gekoppeld is aan Odysseus. Vanaf seizoen 2017-2018 ontvangen wij deze subsidies niet 
meer voor leden met een verenigingskaart (zie ook hoofdstuk 3.1 Contributie). 
Doordat Heren 1 en Dames 1, conform de regelgeving van de KNVB, trainers hebben met 
bepaalde kwalificaties, komen wij in aanmerking voor de interne dure trainerssubsidie. 
Deze wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld. Voor dit jaar hebben wij een aanvraag ingediend 
voor €4.625,-.  
Daarbij hebben wij dit jaar een aanvraag ingediend voor de flexibele subsidie, bedoeld 
voor eenmalige projecten die niet zomaar uit de begroting betaald kunnen worden. In lijn 
met onze focus op digitalisering hebben wij een aanvraag gedaan van €225,- voor de 
aankoop van een tablet. Deze tablet zal voornamelijk gebruikt worden om ’s zaterdags de 
wedstrijdzaken te regelen in de blokhut (zie hoofdstuk 4.10 Digitaal Wedstrijd Formulier). 
Daarnaast willen we deze tablet gebruiken voor onder andere de controles op OlymPassen, 
bij de verkoop van merchandise, et cetera.  
Als laatste is het mogelijk een zogenoemde opleidingssubsidie aan te vragen, bedoeld om 
trainerscursussen mee te bekostigen (zie hoofdstuk 6.3 Kwaliteit trainers). 
	  
3.3 BUFFER 
Odysseus heeft een ruime buffer van rond de €33.000,-. We zijn ons ervan bewust dat de 
buffer belangrijk is om (onverwachte) tegenvallers op te vangen. De Kascommissie 
adviseert een buffer van ongeveer €20.000,- te behouden, waarmee een half jaar aan 
uitgaven kan worden gefinancierd wanneer er geen inkomsten zijn. Dit bedrag bestaat uit 
trainerskosten, KNVB-kosten en overige abonnementskosten. Wij sluiten ons hierbij aan en 
zullen deze buffer behouden. Enkel bij hoge uitzondering en na overleg met de 
Kascommissie zal de buffer aangesproken worden. 
	  
3.4 SPONSORING 
Zoals voor elke voetbalvereniging zijn ook voor Odysseus de sponsorgelden een belangrijke 
bron van inkomsten. Dit jaar zullen we er alles aan doen de inkomsten die we genereren 
door middel van sponsoring te verhogen ten opzichte van vorig jaar. We streven ernaar dit 
jaar minimaal €500,- meer aan sponsorgelden binnen te halen ten opzichte van de 
bestaande sponsordeals bij aanvang van dit seizoen die de vereniging €5.500,- opleveren. 
Dit willen we bewerkstelligen door in te zetten op de werving van nieuwe sponsoren, maar 
ook door het behouden van onze huidige sponsoren. 

3.4.1 WERVING SPONSOREN 
Het afgelopen jaar is door bestuur Middag een solide basis gelegd om zowel professioneel 
als effectief externe partijen te benaderen. Dit jaar zullen wij dankbaar van deze basis 
gebruik maken tijdens het benaderen van potentiële sponsoren. Het vinden van een 
nieuwe hoofdsponsor is de afgelopen twee seizoenen een lastige taak gebleken. Hoewel te 
allen tijde zal worden uitgekeken naar een hoofdsponsor, zullen we hoofdzakelijk zoeken 
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naar sponsoring in het algemeen. Hierbij leggen we de focus in eerste instantie op lokale 
organisaties die passen bij het unieke karakter van een studentenvoetbalvereniging. 
Ook dit jaar zal de commissaris extern intensief samenwerken met de Sponsorcommissie. 
De rol van de Sponsorcommissie zal dit jaar verlegd worden van de ontwikkeling van 
wervingsmiddelen naar het toepassen hiervan, waardoor de nadruk sterk zal liggen op het 
benaderen van veel organisaties.  
De commissaris extern en de Sponsorcommissie maken nu sinds een jaar gebruik van een 
digitaal bestand waarin wordt vastgelegd welke organisaties zijn benaderd en wat hiervan 
de uitkomsten waren. Dit bestand is sinds deze zomer ook gedeeld met de 
Toernooicommissie, de Wintersportcommissie en de Aftrap/seizoensopeningcommissie. Wij 
zullen deze commissies stimuleren om dit bestand bij te houden zodat voor iedereen 
overzichtelijk is welke acties door wie zijn ondernomen. Zo kunnen succesvolle 
benaderingsmethoden gemakkelijk worden overgenomen en worden externe partijen niet 
meermaals onnodig benaderd. Dit strookt met ons doel de communicatie binnen onze 
vereniging te optimaliseren. Mocht er blijken dat ook andere commissies hun voordeel 
kunnen halen uit toegang tot dit bovengenoemde bestand, dan zal de commissaris intern 
deze altijd in contact brengen met de commissaris extern.  
In aanvulling op dit sponsorbestand zullen wij dit jaar een draaiboek opstellen voor het 
werven van sponsoring. Dit zullen wij delen met bovengenoemde commissies. Hierin zullen 
effectieve manieren van benadering en voorbeelden voor sponsoring worden beschreven, 
maar ook de voorwaarden die Odysseus stelt aan sponsoring waarmee rekening moeten 
worden gehouden. 
 
3.4.2 BEHOUDEN SPONSOREN 
Odysseus heeft momenteel al verscheidene succesvolle samenwerkingsverbanden met 
externe partijen. Ook dit jaar zullen wij in deze samenwerkingen investeren met als doel 
onze sponsoren te behouden.  
In navolging van bestuur Middag streven ook wij naar minimaal vier persoonlijke 
contactmomenten met onze sponsoren. Hierbij zal extra aandacht uitgaan naar het 
organiseren van een originele relatiedag waarbij de leukste eigenschappen van onze 
vereniging worden uitgelicht. Daarnaast hebben wij het voornemen als bestuur een 
activiteit af te nemen bij al onze sponsoren waar dit van toepassing is. 
Zowel leden als sponsoren hebben er baat bij wanneer deals bekend zijn bij leden. Dit is 
echter niet geheel het geval. Om die reden zullen wij de sponsordeals blijven promoten via 
de verschillende kanalen van de vereniging. 
 
3.5 REISKOSTENVERGOEDING DAMES 1  
Net als afgelopen jaren zal een deel van de reiskosten van Dames 1 vergoed worden. Dit 
omdat zij, zeker na hun promotie naar de hoofdklasse, voor wedstrijden veel meer 
kilometers moeten reizen in vergelijking met andere teams van Odysseus. Het bedrag dat 
vergoed wordt bestaat uit het verschil in kilometers van het verst reizende team en het op 
één na verst reizende team. Deze vergoeding geldt voor vier auto’s met €0,19 per 
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kilometer. Dit jaar is het op één na verst reizende team Dames 5 en de totale 
reiskostenvergoeding van Dames 1 wordt €1.241,-. Dames 1 is het enige team dat een 
reiskostenvergoeding ontvangt. 
 
3.6 PAARSE HELDEN-KORTING 
Wij vinden het erg belangrijk dat er vrijwillige trainers en bestuursleden zijn en willen 
daarom de paarse helden-korting à €5,- per activiteit of feest behouden. Hier hebben twee 
trainers per team per activiteit recht op. Op deze manier worden de Paarse Helden extra 
bedankt vanuit de vereniging en niet alleen vanuit het team. De Feest- en 
Activiteitencommissie zullen €100,- krijgen om de misgelopen inkomsten door de Paarse 
Helden-korting te compenseren. Wanneer de commissie dit bedrag niet volledig gebruikt, 
zal het resterende bedrag aan het eind van het jaar worden teruggegeven. 
 
3.7 BORG 
Aan het begin van het jaar betaalt ieder team een borg voor het materiaal, tuchtzaken 
(gele en rode kaarten) en teamboetes. Teamboetes worden bijvoorbeeld opgelegd als een 
teamtaak niet of niet naar behoren wordt uitgevoerd. In het geval van het niet uitvoeren 
van de teamtaak staat deze boete op €35,-. Ook als één van de teamleden niet of na de 
deadline een OlymPas heeft aangeschaft, wordt de boete verhaald op de borg. Deze boete 
zal bestaan uit de misgelopen subsidies en de boete die Olympos oplegt.  
Voor twee teams zal de teamborg verhoogd worden. De borg voor Heren 2 is afgelopen jaar 
te laag gebleken om de kosten te dekken. Hun borg wordt dit jaar daarom met €100,- 
verhoogd. Daarnaast wordt ook de borg van Heren 4 verhoogd met €100,-, omdat zij dit 
seizoen in de A-categorie uitkomen waarin gele kaarten beboet worden.  
	  
3.8 LUSTRUM 
Het bestuur Van Schip heeft de traditie gestart dat elk bestuur €300,- opzij zet voor het 
aankomende lustrum. Wij gaan mee met dit beleid en zullen dus dit jaar €300,- opzij 
zetten voor het aankomende lustrum. Dit adviseren we ook aan volgende besturen, zodat 
we bij ons zesde lustrum in 2021 weer een groots lustrum kunnen organiseren.  
 
3.9 DIGITALISERING DECLARATIES EN MACHTIGINGEN 
Dit jaar willen wij ons graag focussen op digitalisering, met name die van administratieve 
zaken. Zo zullen we in de loop van het jaar overstappen op een systeem waarin alle 
declaraties online kunnen worden gedaan. Het declaratieformulier is te vinden op de 
website, onder ‘Documenten & Formulieren’. Daarnaast willen we een tablet (zie 
hoofdstuk 3.2 Subsidie en Sport Technisch Kader (STK)) gebruiken voor de 
machtigingsformulieren die gebruikt worden voor de verkoop van merchandise. Met het 
digitale machtigingsformulier zijn we inmiddels op proef. 	    
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4.  ORGANISATORISCH BELEID 
	  
4.1 TEAMTAKEN 
Veel van onze leden zetten zich in om de vereniging draaiende te houden. Hierdoor 
hebben wij een zeer grote groep vrijwilligers, waar we trots op zijn. Uit afgelopen jaren is 
echter gebleken dat teamtaken niet altijd juist en volledig worden uitgevoerd. Voorgaande 
besturen zijn druk bezig geweest met het optimaliseren van deze taken en hebben al veel 
verbetering gerealiseerd. Wij zullen ons bezighouden met de verdere professionalisering 
van dit systeem. 
	  
4.1.1 SCHEIDSRECHTERSSYSTEEM 
Bestuur Middag heeft het nieuwe scheidsrechterssysteem geoptimaliseerd. Zowel de 
dames- als heren B-/C-selectie is nu verantwoordelijk voor het fluiten van wedstrijden. Elk 
herenteam levert vier teamscheidsrechters. We streven ernaar hen vier wedstrijden per 
jaar te laten fluiten. Bij de dames B-/C-selectie is een poule van twaalf tot vijftien 
vrijwilligers opgesteld. Het doel is om elke vrijwilliger op een voor hem/haar geschikt 
niveau te laten fluiten. Een team dat veel scheidsrechters levert zal minder vaak 
opgeroepen worden voor een zaterdagdienst (zie hoofdstuk 4.1.3 Zaterdagdienst). Aan het 
begin van het seizoen zullen we dit jaar een theoriecursus in combinatie met een 
praktijkavond organiseren. Voorgaande jaren is de theoriecursus in samenwerking gegaan 
met een professionele scheidsrechter. Dit willen wij dit jaar wederom bewerkstelligen. Op 
deze manier hopen we het niveau van de scheidsrechters te verbeteren en ze met meer 
vertrouwen het veld op te laten stappen. Daarnaast zullen we aankomend seizoen 
investeren in de communicatie naar de scheidsrechters toe. De scheidsrechters zullen een 
aantal dagen voorafgaand aan de wedstrijd een mail ontvangen met verdere informatie 
over de te fluiten wedstrijden. Scheidsrechters kunnen zich op die manier effectiever 
voorbereiden op de wedstrijden die ze moeten fluiten en met meer vertrouwen aan de 
wedstrijd beginnen.  
	  
4.1.2 SCHEIDSRECHTERSCOMMISSIE 
Bestuur Middag heeft de Scheidsrechterscommissie opgericht. De commissie bestaat uit 
ervaren scheidsrechters die feedback kunnen geven op scheidsrechters die daar behoefte 
aan hebben. Uit de commissie vallen een aantal leden weg, omdat ze de vereniging 
verlaten. De commissie is echter van dusdanig belang voor nieuwe scheidsrechters, dat 
besloten is ook komend seizoen gebruik te maken van een Scheidsrechterscommissie. We 
streven ernaar de commissie zo groot mogelijk te maken. Door middel van duidelijke 
communicatie naar de Scheidsrechterscommissie over de scheidsrechters die 
geïnteresseerd zijn in een evaluatie hopen wij zoveel mogelijk scheidsrechters te kunnen 
begeleiden.  
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4.1.3 ZATERDAGDIENST 
Bestuur Middag heeft vorig jaar de zaterdagdienst als teamtaak geïntroduceerd. Ook dit 
jaar zullen wij werken met een zaterdagdienst. De zaterdagdienst wordt uitgevoerd door 
zowel de dames als de heren B-/C-selectie. De dienst bestaat uit een ochtend- en  
middagshift. Per shift worden per team twee of vier leden uit één team gevraagd die 
meehelpen de zaterdag draaiende te houden. Er zijn twee verschillende combinaties van 
shifts. Deze zullen elkaar elke week afwisselen. Het rooster van shifts is enigszins 
aangepast ten opzichte van vorig jaar om de verschillende tijden van de shifts beter op 
elkaar af te stemmen.   
 
 

Shift Thee zetten voor 
wedstrijd(en) van 

Materiaalkasten 
controleren 

Wordt uitgevoerd door 
team dat thuis speelt om 

Week 1 ochtend 
10.00 – 14.00 uur 

10.00 uur en 12.30 
uur 

x 15.00 uur 

Week 1 middag 
14.00 – 16.00 uur 

15.00 uur   10.00 uur of 12.30 uur 

Week 2 ochtend 
10.00 – 11.30 uur 
 

10.00 uur   12.30 uur of 15.00 uur 

Week 2 middag 
12.00 – 16.00 uur 

12.30 en 15.00 uur x 10.00 uur 

 
Omdat afgelopen jaar is gebleken dat de zaterdagdienst niet altijd naar behoren wordt 
uitgevoerd zullen we dit jaar steekproefsgewijs nagaan of het materiaal is gecontroleerd 
door het team dat verantwoordelijk is voor de zaterdagdienst. Wanneer een 
materiaalcontrole niet of onvoldoende is uitgevoerd zal dit gelijk worden gesteld aan de 
gevolgen van het niet komen opdagen voor een teamtaak. Dit betekent dat er een boete 
van €35 in rekening zal worden gebracht die wordt ingehouden op de teamborg.  
 
4.1.4 SELECTIETEAMTAKEN 
Dames 1 zal in het najaar de Damescursus verzorgen, Dames 2 doet dit in het voorjaar. 
Voor de herenselectie geldt dat zij de teams met maar één trainer zullen ondersteunen 
waar nodig. Als aanvulling hierop zullen er alternatieve teamtaken voor de selectie worden 
opgesteld. Deze teamtaken zullen maatschappelijk gericht zijn of gericht zijn op het 
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verbeteren van de vereniging. Tot slot mag de A-selectie, indien gewenst, ervoor kiezen 
om te fluiten. Ze mogen per team maximaal vier teamscheidsrechters leveren die 
gemiddeld vier wedstrijden per seizoen fluiten.  
 
4.2 MATERIAAL 
Wij zullen dit jaar investeren in de kwaliteit en volledigheid van het materiaal. Door 
intensieve controle van de zaterdagdienst hopen wij het materiaal gedurende het jaar 
compleet te houden. Daarnaast zullen wij op vier momenten dit jaar alle materialen 
controleren en waar nodig bijbestellen. Ook willen wij actief communiceren naar de leden 
dat de aanvoerder bij de commissaris voetbalzaken kan melden wanneer er materiaal van 
onvoldoende kwaliteit is. Hij zal dan voor vervanging zorgen. Tot slot investeren wij in 
opbergtassen van hogere kwaliteit voor de hesjes en pionnen om minder van het materiaal 
kwijt te raken. Door middel van deze acties willen wij de faciliteiten ten behoeve van het 
voetbal professionaliseren. 
 
4.3 OMGANG 80/20-REGELING 
Odysseus is een studentenvoetbalvereniging en daarom hanteren wij de regel dat 
tenminste 80% van onze leden student moet zijn (met een marge van 5%). Wij zullen 
dezelfde berekening als afgelopen jaar aanhouden. Voorheen kon het bestuur rechtens het 
Huishoudelijk Reglement dispensatie verlenen aan spelers door een uitzondering op deze 
regeling te maken. Tijdens de Bijzondere Ledenvergadering afgelopen jaar is besloten dat 
het bestuur geen uitzonderingen meer mag maken op de 80/20 lijst. 
Daar het voor het opstellen van een juiste 80/20-lijst belangrijk is om te weten wie er het 
komende jaar bij de vereniging willen blijven spelen, is het belangrijk dat mensen die de 
vereniging willen verlaten zich tijdig uitschrijven. Bestuur Middag heeft in haar jaar een 
boetesysteem gehanteerd voor het uitschrijven na de deadline van 1 mei, zonder dat er 
uitstel op de uitschrijfdeadline is aangevraagd. Hierop stond een boete van €70,-. Bij het 
uitschrijven na 1 juni zou hier €20,- bijkomen, en na 15 juni nogmaals €20,-. De totale 
boete kan dus oplopen tot €110,-. Komend jaar zal hetzelfde boetesysteem met dezelfde 
deadlines gehandhaafd worden. Deze boetes zijn niet van toepassing voor de leden die aan 
de verkeerde kant van de 80/20-lijst staan, mits zij met het bestuur hebben afgestemd te 
mogen wachten. De leden die na het publiceren van de definitieve 80/20-lijst nog aan de 
verkeerde kant staan, zullen zich gedwongen moeten uitschrijven. Dit beleid heeft 
afgelopen jaar laten zien dat het leden stimuleert duidelijkheid te geven over hun eigen 
situatie en zal om deze reden dit jaar opnieuw worden toegepast.  
 
4.4 VERDELING WEDSTRIJDSECRETARIS EN COMMISSARIS VOETBALZAKEN 
Afgelopen jaar heeft bestuur Middag een naamswijziging doorgevoerd binnen de 
bestuursfuncties. Dit jaar zullen wij deze functies blijven hanteren en bijschaven waar 
mogelijk. De commissaris voetbalzaken houdt zich bezig met interne zaken waaronder het 
contact met de aanvoerders en verdeling van de teamtaken. De wedstrijdsecretaris houdt 
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zich bezig met externe zaken zoals contact met de KNVB en Olympos. 
 
4.5 VRIENDEN VAN ODYSSEUS (VVO) 
Bij aanvang van het seizoen 2017-2018 heeft de vereniging 47 VvO's. Door het jaar heen 
zullen wij de mogelijkheid VvO te worden uitlichten tijdens verschillende activiteiten en in 
onze nieuwsbrief om dat aantal te doen stijgen. 
Jaarlijks doen de VvO's een financiële bijdrage aan de vereniging waar het VvO-cadeau van 
wordt gekocht. In navolging van voorgaande jaren zijn ook wij voornemens het gehele 
bedrag aan dit cadeau te besteden. Daarnaast streven wij, in overleg met de VvO's, een 
geschikt cadeau te vinden voor resterende VvO-gelden van eerdere jaren. 
Het huidige VvO-bord is bijna vol. Om ook in de komende jaren genoeg plaats te kunnen 
bieden voor nieuwe VvO-naambordjes zal dit jaar een nieuw VvO-bord worden gemaakt. 
 
4.6 ALUMNIBESTAND  
Het alumnibestand zullen we in het aankomende jaar up-to-date houden zoals dat in de 
voorgaande jaren ook is gedaan. Verder zullen wij bij elke uitschrijving vragen om de 
inmiddels bekende bijdrage van 91 cent per maand.  
We zullen dit jaar ook onderzoeken of er animo is voor een oud-ledenactiviteit. Een 
dergelijke activiteit biedt oud-leden een leuke mogelijkheid contact te houden met 
Odysseus en lijkt een goede gelegenheid het VvO-schap aan te prijzen. 
 
4.7 PNYX 
Ons streven is de kamer in de Pnyx vaker te gebruiken dan voorgaande jaren. Daarnaast 
willen we meerdere malen dit jaar contact opnemen met de Pnyx om onze wens voor een 
grotere kamer duidelijk te communiceren. Op deze manier hopen wij binnen de plannen 
voor de toekomstige verbouwing van de Pnyx een grotere kamer voor Odysseus te kunnen 
realiseren.  
 
4.8 ALGEMENE BESTUREN-INFO-AVOND 
De algemene besturen-info-avond blijkt al een aantal jaar een groot succes. Om deze 
reden zullen wij deze ook dit jaar organiseren. Op deze avond kunnen wij 
geïnteresseerden in een bestuursjaar bij Odysseus verder informeren en creëren we de 
mogelijkheid om vragen te stellen. Deze avond zal rond februari plaatsvinden en 
vroegtijdig worden gepromoot.  
	  
4.9 ZONDAGTAK 
We zullen net als voorgaande jaren niet actief inzetten op een nieuwe zondagtak. Wanneer 
er animo is voor een zondagteam zullen zij zelf de organisatie op zich moeten nemen. Wij 
willen hen hierbij helpen, mits zij een goed idee hebben, maar zullen hiertoe niet het 
initiatief nemen. 
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4.10 DIGITAAL WEDSTRIJDFORMULIER 
Na positieve ervaringen binnen het zaalvoetbal en een pilot bij het veldvoetbal, heeft de 
KNVB besloten ook definitief over te stappen op het nieuwe mobiel Digitaal 
Wedstrijdformulier bij het veldvoetbal. Het mobiel Digitaal Wedstrijdformulier (mDWF) 
vervangt het wedstrijdformulier zoals deze eerst altijd op de computer ingevuld werd, en 
omvat een app (‘Wedstrijdzaken’) die door ieder lid van de KNVB te gebruiken is. Naast de 
mogelijkheid om het wedstrijdformulier in te vullen, bevat de app ook een digitale 
spelerspas. Deze vervangt de fysieke spelerspas zoals we die eerst kenden. 

Het invullen van het wedstrijdformulier middels mDWF biedt meer flexibiliteit doordat 
deze tot enkele minuten voorafgaand aan de wedstrijd in te vullen is via elk mobiel device 
(behalve Windows-systemen). Om de overstap naar het mDWF zo soepel mogelijk te laten 
verlopen zijn alle leden vroegtijdig op de hoogte gesteld door middel van een mail. 
Daarnaast zal verdere informatie, die voor het invullen van het wedstrijdformulier relevant 
is, met de aanvoerders worden besproken tijdens het aanvoerdersoverleg.  Om zowel onze 
eigen leden als tegenstanders te kunnen ondersteunen bij het invullen van het mDWF en 
om te zorgen voor een professionele uitstraling, wordt de eerdergenoemde tablet hiervoor 
gebruikt.  

 
4.11 ONLINE INSCHRIJFFORMULIER 
Door invoering van het bovenstaande systeem (mDWF) is een nieuw lid niet meer 
genoodzaakt zijn inschrijving per post te voltooien, omdat een fysieke pasfoto overbodig is 
geworden. Dit biedt de mogelijkheid de inschrijfprocedure verder te digitaliseren. Hier 
willen we op inspelen onder andere door middel van het aanmaken van een interactieve 
PDF als inschrijfformulier. Zo kunnen aspirant-leden gemakkelijk hun inschrijving voltooien 
door het formulier digitaal in te vullen en per mail naar de secretaris te sturen. Verder zal 
in de loop van het jaar onderzocht worden hoe we het inschrijfproces verder of in zijn 
geheel kunnen digitaliseren. Zo worden mogelijkheden als een plug-in op de site waarbij 
aanmeldingen direct gekoppeld kunnen worden aan relaties op Sportlink onderzocht. 
 
4.12 COMMUNICATIE 
We hebben verschillende communicatiekanalen om leden en externe partners op de hoogte 
te houden van alle zaken die rondom Odysseus spelen. Deze zullen worden gebruikt om 
informele zaken te bespreken zoals evenementen en foto’s, maar ook formele zaken zoals 
het bereiken van de alumni. Wij willen dit jaar extra investeren in de verschillende 
kanalen in het kader van ons focuspunt aangaande het optimaliseren van de communicatie 
tussen de verschillende organen van de vereniging.  
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4.12.1 FACEBOOK 
In lijn met het beleid van bestuur Middag maken we voor het plaatsen van berichten op de 
pagina’s USVV Odysseus ‘91 en Argos Odysseus gebruik van een planningsbestand. Dit 
voorkomt dat leden te maken krijgen met een informatie-overload. Daarnaast gaan we 
aandacht besteden aan het opschonen van de vriendenlijst van Argos Odysseus en het 
adverteren op Facebook om ons bereik te vergroten.  
 
4.12.2 WEBSITE 
Wij zullen dit jaar verder onderzoeken hoe we binnen de middelen die Odysseus te bieden 
heeft de website een professionelere uitstraling kunnen geven. Ook zullen wij alle 
informatie op de website intensief controleren om geen onjuiste of verouderde informatie 
te verstrekken. Daarnaast zullen wij verder gaan met de door bestuur Middag 
geïntroduceerde bestuursblogs om de leden meer inzicht te geven in de dagelijkse 
bezigheden van de bestuursleden.  
 
4.12.3 ODY-APP 
In navolging van de website zullen wij ook de mogelijkheden bekijken de Ody-app te 
verbeteren of te vernieuwen. Hoewel de app in eerste instantie nooit helemaal van de 
grond is gekomen, denken we dat deze wel potentie heeft.  We gaan de mogelijkheden 
onderzoeken om de Ody-app toegankelijker te maken en te gebruiken om sponsordeals 
beter te communiceren naar de leden.	  

4.13 MERCHANDISE 
Naast de reguliere verkoop van merchandise in de blokhut op wedstrijddagen zullen we 
zichtbare verkoopmomenten plannen tijdens Super Saturdays en evenementen. Aan het 
huidige assortiment zullen wij dit jaar een nieuw item toevoegen. 
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5.  OLYMPOS 
 
Er zijn op dit moment geen concrete mogelijkheden voor een verhuizing naar een andere 
locatie in Utrecht. Om deze reden zullen wij ons ook dit seizoen focussen op de 
mogelijkheden binnen Olympos en de positie van Odysseus binnen de toekomstplannen van 
Olympos 2.0. Parallel hieraan zullen wij alert blijven voor een mogelijke nieuwe locatie 
om ook deze optie open te houden. 
Afgelopen jaren is er nauw samengewerkt met TC de Uithof, RUS, USRS en USHC met 
betrekking tot de blokhut en de clustering van de velden. Deze samenwerkingsverbanden 
hebben laten zien succesvol te kunnen zijn en te resulteren in een sterke positie naar 
externe instanties, zoals Olympos, de gemeente, de universiteit en het Sportcafé. Om deze 
reden zullen wij ook dit jaar weer inzetten op deze samenwerkingsverbanden om zo het 
optimale resultaat voor Odysseus te kunnen bewerkstelligen.  
	  
5.1 OLYMPAS 
Voor alle leden van SSV’s is het sinds enkele jaren verplicht om in het bezit te zijn van een 
OlymPas, die gekoppeld moet worden aan de vereniging. Aankomend jaar wordt de 
OlymPas €130,- voor leden in categorie A (studenten aan een universiteit binnen Nederland 
of aan een hogeschool binnen Utrecht), €249,50 voor leden in categorie B (studenten aan 
een hogeschool buiten Utrecht) en €365,- voor leden in categorie C (niet-studenten). 
Leden uit categorie B en C kunnen ook een zogenoemde verenigingskaart à €130,- 
aanschaffen. Leden met een verenigingskaart mogen wel voetballen bij Odysseus, maar 
geen gebruik maken van het overige sportaanbod van Olympos.  
 
Het is voor alle leden verplicht in het bezit te zijn van een OlymPas die minimaal geldig is 
tot en met 31 juli 2018. Voor leden die langdurig afwezig zijn, bijvoorbeeld wegens 
blessure of stage in het buitenland, kan er een halfjaarkaart worden aangeschaft of kan de 
OlymPas gepauzeerd worden voor eenmalige servicekosten van €15,-. De maanden dat de 
OlymPas wordt gepauzeerd kunnen overgeheveld worden naar het volgende seizoen, 
waardoor er dat jaar alleen voor de overige maanden een OlymPas aangeschaft hoeft te 
worden. De deadline voor het aanschaffen van een OlymPas is 1 oktober. Leden die voor 
deze deadline nog geen pas hebben aangeschaft zijn zowel voor de trainingen en 
wedstrijden als voor de activiteiten van Odysseus uitgesloten tot ze deze wel hebben 
aangeschaft. De misgelopen subsidie en boete die hiermee gepaard gaan zullen wij na 1 
november verhalen. De boetes zullen verrekend worden met de teamborg, zodat 
teamleden elkaar stimuleren een OlymPas aan te schaffen. 
 
5.2 BLOKHUT 
Afgelopen seizoen is de blokhut naast het hoofdveld geplaatst. Bestuur Middag heeft de 
blokhut strak ingericht, waardoor zowel de binnen- als de buitenkant er professioneel 
uitziet. We zullen dit jaar extra druk zetten op de realisatie van een meerjarig 
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onderhoudsplan van de buitenkant van de blokhut, waar de Universiteit voor 
verantwoordelijk is. Daarnaast zullen we dit jaar de focus leggen op het verbeteren van de 
omgeving rondom de blokhut. Nadat bestuur Middag hierin de eerste stappen heeft gezet 
zullen wij in overleg met het beheer van Olympos, de mogelijkheden verder verkennen om 
de grasmat en het terras rondom de blokhut te verbeteren. Ook zal er worden gekeken 
naar mogelijkheden om de tribune op te knappen of mogelijk te vervangen.  
 
5.3 VELDENPLAN 
Samen met RUS, USRS en USHC is bestuur Van der Meijden gestart met een veldenplan dat 
gunstig is voor alle betrokken SSV’s. Afgelopen jaar is ook USKV Hebbes hierbij 
aangesloten. Bestuur Middag is intensief bezig geweest met de verdere ontwikkelingen van 
dit plan. Er ligt nu een gedetailleerd veldenplan op tafel waar de universiteit 
hoogstwaarschijnlijk in het laatste kwartaal van 2017 verdere uitspraken over zal doen. De 
meest kansrijke optie die op korte termijn realiseerbaar lijkt te zijn is de vervanging van 
het rugbyveld in een kunstgrasveld waarop zowel rugby als voetbal kan worden gespeeld. 
Dit jaar zullen wij ons sterk maken voor de uitvoering en verdere ontwikkeling van dit 
plan. Hiernaast zullen wij inzetten op de versterking van de positie van Odysseus binnen de 
plannen van de Universiteit voor Olympos 2.0. De invulling hiervan zit nog in de beginfase, 
maar samen met de betrokken SSV’s zullen wij hierbinnen de belangen van Odysseus en 
andere SSV’s behartigen.  
 
5.4 ALCOHOLBELEID 
5.4.1 OLYMPOS 
De 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.  
 
5.4.2 POSITIE ODYSSEUS 
Odysseus gaat mee 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.  
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5.4.3 MOGELIJKE OPLOSSINGEN 
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, investeren in een sfeervolle 
zaterdag, zijn wij bereid hier geld aan uit te geven als de andere opties geen oplossing 
blijken te bieden.   
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6.  SPORTIEF BELEID 
Zoals besproken in de introductie staan binnen Odysseus gezelligheid en prestatiegericht 
voetbal centraal. Voor de A-selectie ligt de nadruk op prestatiegericht voetbal, de B-
selectie combineert het prestatiegerichte voetbal met gezelligheid en voor de C-selectie 
neemt de gezelligheid een grote rol in. Om voor iedere selectie en ieder team een plek te 
creëren binnen Odysseus hebben wij dit sportieve beleid opgesteld.  
	  
6.1 DOELSTELLINGEN 
De doelstellingen van dit jaar worden opgesteld in samenspraak met het bestuur, de 
Technische Commissie (TC) en de aanvoerders en trainers van de teams zelf. Wij 
verwachten van de A-selectie een meetbare doelstelling te ontvangen. Na overleg heeft 
het bestuur in samenspraak met de TC een doelstelling geformuleerd voor Heren 1. De 
doelstellingen, die ten tijde van de publicatie van dit jaarplan beschikbaar waren, staan in 
onderstaande tekst beschreven:  
 
A-selectie Heren 1: Handhaven 
  Heren 2:  
B-selectie Heren 3: 
  Heren 4: 
  Heren 5: 
  Heren 6: 
C-selectie Heren 7: 
  Heren 8: 
  Heren 9: 
  Heren 10: 
  Heren 11:  
 
A-selectie Dames 1: Met goed voetbal degradatie ontlopen 
  Dames 2: Top 4  
B-selectie Dames 3: Top 3 
  Dames 4:  
  Dames 5: Top 5 
C-selectie Dames 6: Top 3  
  Dames 7: 
  Dames 8: 
 
De doelstellingen van de A-selectie zullen worden meegenomen bij de trainersevaluatie. 
Daarnaast zijn de doelstellingen in het algemeen een leuke manier om betrokkenheid 
binnen de vereniging te stimuleren. Ze kunnen aangehaald worden bij voor- en 
nabeschouwingen en de Zaterdagcommissie kan ze gebruiken bij het organiseren van een 
Match of the Day. 
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6.2 CLUBSCHEIDSRECHTERS 
Een clubscheidsrechter moet minstens vijf wedstrijden per seizoen fluiten en in het bezit 
zijn van een scheidsrechtersdiploma (minstens BOS-opleiding). Wanneer leden interesse 
hebben in het volgen van een dergelijke opleiding kan dit bij het bestuur worden 
aangegeven. Wanneer een scheidsrechter deze taak op zich neemt als onderdeel van de  
teamtaken zal hij/zij vier wedstrijden gratis moeten fluiten. Voor iedere wedstrijd die 
hierna wordt gefloten ontvangt hij/zij een vergoeding van €10,-. Wanneer de 
scheidsrechter dit niet in kader van de teamtaken doet dan moet hij/zij minimaal vijf 
wedstrijden fluiten, waarna hij/zij €10,-ontvangt per wedstrijd. Na vijf wedstrijden zal dit 
dus neerkomen op €50,-. Voor clubscheidsrechters geldt dat ze beschikbaar moeten blijven 
voor risicowedstrijden, doordeweekse wedstrijden en A-selectiewedstrijden.	  
	  
6.3 KWALITEIT TRAINERS 
In het kader van het professionaliseren van de faciliteiten ten behoeve van het voetbal 
willen wij ons dit jaar richten op het verhogen van de kwaliteit van de trainers. David 
Romijn (voormalig trainer Heren en Dames 1 en oud-bestuurslid) heeft aangegeven graag 
een adviserende rol te willen aannemen voor de trainers. Trainers kunnen met mogelijke 
vragen terecht bij David, die hen graag te woord staat. Daarnaast zal er aan het begin van 
het seizoen een trainersavond worden georganiseerd door de trainers van de herenselectie. 
Ook streven we ernaar halverwege het jaar een evenement te organiseren waarbij een 
(semi)professionele trainer zal worden uitgenodigd op een trainersavond. Daarnaast willen 
we in samenwerking met de Technische Commissie de kwaliteit van de evaluaties die de 
trainers ondergaan verhogen. Tot slot willen aan een aantal trainers de mogelijkheid 
bieden een trainerscursus te volgen.  
	  
6.3.1. TRAINERSCURSUSSEN 
Afgelopen seizoen hebben trainers de mogelijkheid gehad om een trainerscursus van de 
KNVB te volgen. Dit beleid willen wij dit jaar blijven hanteren. Afhankelijk van de ervaring 
van de trainers wordt er een Juniorencursus of een UEFA C cursus aangeboden. De 
cursussen worden voor 70% vergoed door de opleidingssubsidie van USS Mesa Cosa, mits 
deze op tijd wordt aangevraagd. Deze subsidie wordt verstrekt wanneer een lid minimaal 
twee jaar na het behalen van het diploma training blijft geven. Trainers van Odysseus 
kunnen zich aanmelden voor deze cursus. Als bestuur zullen wij deze cursus actief 
promoten binnen Odysseus voor (potentiële) trainers. Helaas is het, wegens onzekerheden 
in andere inkomsten, nog niet zeker welk budget wij komend jaar aan de trainerscursussen 
kunnen besteden. We hopen dat dit ongeveer €400,- zal zijn. Hierdoor is het nog onzeker 
hoeveel trainers wij de verschillende cursussen kunnen aanbieden.  
 
JUNIORENCURSUS 
De Juniorencursus van de KNVB is een cursus voor beginnende trainers en kost €286,00. 
Odysseus vergoedt het volledige bedrag van de Juniorencursus wanneer een trainer na 
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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. 
 
UEFA	  C	  
De UEFA C cursus is een veel intensievere cursus dan de Juniorencursus. De kosten van een 
UEFA C cursus bedragen €1320,-. Wegens deze zeer hoge kosten kan uitsluitend deel 
worden genomen aan de UEFA C cursus na overleg met het bestuur. De vergoeding wordt 
op onderstaande manier gehanteerd: 
Actief als trainer bij Odysseus na één seizoen: Vergoeding van 50%; 
Actief als trainer bij Odysseus na twee seizoenen: Vergoeding van 70%; 
Actief als trainer bij Odysseus na drie seizoenen: Vergoeding van 100%. 
	  
6.5 DAMESCURSUS 	  
Voorgaande jaren zijn de damescursussen een groot succes gebleken. Daarom willen wij 
het beleid van bestuur Middag hanteren en zullen wij weer twee damescursussen 
organiseren voor dames die op de wachtlijst staan. De damescursussen zullen plaatsvinden 
in het voor- en najaar. Door twee cursussen aan te bieden krijgen meer dames van de 
wachtlijst een kans om te voetballen bij Odysseus. Daarnaast geeft het Dames 8 twee 
extra mogelijkheden voor een oefenwedstrijd. Tot slot genereert de vereniging meer 
inkomsten. Deze cursus zal €40,- kosten inclusief de OlymPas voor acht weken. Dames 1 
verzorgt de cursus in het najaar en Dames 2 in het voorjaar. In samenwerking met de PR-
commissie zal deze cursus actief worden gepromoot, onder andere tijdens de UIT-week.  
	  
6.6 CLINICS 
Afgelopen jaren werden er, als teamtaak van Dames 1, clinics aangeboden voor de B-/C-
selectie. We hebben besloten dit jaar in principe geen clinics aan te bieden vanwege het 
gebrek aan interesse vanuit de B-/C selectie voor deze clinics. Wanneer er toch interesse 
blijkt te zijn zullen we dit alsnog proberen te organiseren.  
 
6.7 UTRECHTS CONVENANT 
Afgelopen jaar heeft de commissaris beleid van bestuur Middag meegewerkt in de 
werkgroep van het Utrechts Convenant. Hier is voor gekozen om als de enige 
studentenvoetbalvereniging in Utrecht meer inspraak te hebben en ook onze 
naamsbekendheid te vergroten bij de andere voetbalverenigingen in Utrecht. In deze 
werkgroep worden manieren ontwikkeld om de sportiviteit en het respect tijdens het 
voetbal te vergroten. Ook dit jaar zal de commissaris beleid plaatsnemen in deze 
werkgroep. Er zullen dit jaar opnieuw verschillende activiteiten worden georganiseerd in 
het kader van dit convenant, zoals het weekend van de gasten en activiteiten in de week 
van de scheidsrechter.  
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7.  SOCIAAL BELEID  
 
Naast de sportieve activiteiten van Odysseus bieden wij als vereniging ook een groot aantal 
sociale activiteiten. Gedurende het jaar worden er borrels, feesten en andere activiteiten 
georganiseerd met het doel de leden zoveel mogelijk te betrekken bij de vereniging en ze 
zowel op sportief als sociaal gebied een echte vereniging te bieden. Ook dit jaar staat de 
jaarkalender weer vol met leuke activiteiten die worden georganiseerd door diverse 
commissies. Huidige en nieuwe leden vullen deze commissies en zorgen voor betrokkenheid 
bij Odysseus. Hoe actiever de leden, hoe hechter de vereniging en hoe sfeervoller de 
zaterdag. Met dit doel in ons achterhoofd bouwen we voort op het sociale beleid van de 
afgelopen besturen.  
 
7.1 COMMISSIES 
Een gebalanceerde commissie bestaat uit mannen en vrouwen, huidige leden en nieuwe 
leden en A-, B- en C-selectiespelers. We streven ernaar elke commissie zo gebalanceerd 
mogelijk in te delen, zodat er een gezond en gezellig evenwicht ontstaat en zoveel 
mogelijk leden uit verschillende teams elkaar leren kennen.  
Alle leden van Odysseus hebben een gelijke kans om lid te worden van één van de 
commissies binnen de vereniging. Daarom worden twee deadlines gesteld voor de 
aanmelding; één voor huidige leden en één voor nieuwe leden, die tijdens de Aftrap 
geïnformeerd worden over de commissies. De deadline voor huidige leden wordt eerder 
gesteld, zodat de commissaris intern tijdig de eerste indeling van de commissies kan 
maken. De aanmelddeadline voor nieuwe leden is vlak na de Aftrap en uiterlijk eind 
augustus.  
 
7.1.1 ZATERDAGCOMMISSIE 
De Zaterdagcommissie zet zich nu al twee jaar in om een aantal zaterdagen in het jaar 
extra paars te maken. Met het oog op het nieuwe alcoholbeleid zal de Zaterdagcommissie 
dit jaar nog creatiever moeten zijn om de zaterdag net zo sfeervol te houden als afgelopen 
seizoen. Wij zullen ze daarin extra ondersteunen door de Zaterdagcommissie een 
startbudget van €200,- te geven. De Zaterdagcommissie organiseert in ieder geval de 
familiedagen, de Match of the Day, het Paa(r)s Ontbijt en Valentijnsdag.  
	  
7.1.2 ODY UNITES 
Vorig jaar is binnen Ody Unites het idee ontstaan om een goed doel te steunen door de 
organisatie van een twaalf- of 24-uur durende benefietwedstrijd. Dit is een fantastisch 
initiatief, maar die organisatie hiervan zal veel tijd vergen. De basis is afgelopen jaar 
gelegd en we gaan dit jaar kijken of het mogelijk is om deze benefietwedstrijd in het 
voorjaar van 2018 te organiseren. Dit is alleen mogelijk met een enthousiaste en 
gemotiveerde commissie.  
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Ody Unites heeft de vrijheid om zich ook voor andere goede doelen in te zetten. De RAG-
week en Movember zijn twee vaste activiteiten voor Ody Unites. Ook zal weer één 
commissielid aansluiten bij de Roze Commissie van de Sportraad om onder andere de Roze 
Zaterdag te organiseren. Hierover is meer te lezen in hoofdstuk 7.2 LHBT+-acceptatie. 
	  
7.1.3 SURFCO 
Enkele jaren geleden is een groep leden het initiatief gestart om, naast een 
wintersportvakantie, een zomervakantie te organiseren. Destijds bleek er te weinig 
interesse om deze vakantie door te zetten. De afgelopen jaren is het aantal actieve leden 
echter flink toegenomen; niet alleen worden veel activiteiten uitstekend bezocht, ook de 
aanmeldingen voor de wintersportvakantie gaan elk jaar sneller. Twee leden zijn daarom 
wederom gemotiveerd om het initiatief een nieuw leven in te blazen en een 
Zomervakantiecommissie op te starten. Wij steunen dit plan en willen graag kijken wat de 
mogelijkheden zijn voor de zomer van 2018.  
 
7.1.4 PR-COMMISSIE 
De PR-commissie doet al verschillende jaren op rij belangrijk werk met als hoofddoel het 
werven van nieuwe leden. Dit was ook in het verleden al zo, toen de commissie nog de 
naam ‘Wervingscommissie’ droeg. Dit jaar willen we de activiteiten van de PR-commissie 
uitbreiden met als doel niet alleen de bekendheid onder potentiële leden te vergroten, 
maar ook onder potentiële sponsoren. De PR-commissie zal hierbij worden ondersteund 
door de secretaris en de commissaris extern. 
 
7.2 LHBT+-ACCEPTATIE 
Uit evaluaties van afgelopen jaren blijkt dat de Roze Zaterdag gezien wordt als goed 
initiatief, maar dat er nog een slag te halen valt in de uitvoer en promotie van het 
evenement. Afgelopen jaar is de Roze Zaterdag opgemerkt door de organisatoren van het 
Midzomergracht Festival. Zij zien veel potentie in het initiatief en willen graag in gesprek 
om een samenwerking tussen de SSV’s, de gemeente en het Midzomergracht Festival te 
realiseren. Met de hulp van het Midzomergracht Festival kunnen we meer mensen bereiken 
en Roze Zaterdag tot een groter succes maken. Dit jaar gaan we kijken hoe deze 
samenwerking zich gaat vormen en wat onze rol hierin gaat zijn. Mochten de SSV’s en het 
Midzomergracht Festival er niet uitkomen samen, dan gaan we zelf verkennen of wij als 
Odysseus onderdeel uit kunnen maken van het festival. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een 
eigen Odysseus-boot tijdens de Utrecht Canal Pride. Het organiseren van één of enkele 
dagen per jaar vinden wij echter niet de enige manier waarop we kunnen benadrukken dat 
het accepteren van niet-heteroseksuelen volledig normaal zou moeten zijn. Daarom willen 
wij graag stimuleren dat alle aanvoerders van Odysseus elke wedstrijd van het jaar met de 
roze aanvoerdersbanden spelen. Om deze reden heeft ieder team een roze 
aanvoerdersband gekregen aan het begin van het seizoen. Deze aanvoerdersbanden 
werden tot nu toe alleen op de Roze Zaterdag gedragen.  
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7.3 MAMA’S EN PAPA’S  
Bestuur Van der Meijden is begonnen met het succesvolle concept van mama’s en papa’s. 
Hierbij begeleiden een paar huidige leden in de eerste zes weken van het seizoen de 
nieuwe teams bij Odysseus die geen trainers hebben. Hieronder valt het verzorgen van 
trainingen en het creëren van betrokkenheid met de vereniging, door ze bijvoorbeeld uit 
te nodigen voor feesten en activiteiten. Ook kan de mama of papa de teams stimuleren om 
een teamweekend te organiseren. Dit jaar heeft ieder team beschikking over trainers. Wel 
zal er worden gekeken of de teams met één trainer ondersteuning zouden willen van een 
mama en/of papa.  
	  
7.4 SUPER SATURDAYS 
Dit jaar zullen we vier Super Saturdays organiseren. We houden hierbij rekening met 
wedstrijddagen en tentamenperiodes. We gaan ons best doen om de Super Saturdays op 
bepaalde zaterdagen te plannen zodat er zoveel mogelijk teams een keer thuis spelen 
tijdens een Super Saturday. We proberen de Super Saturdays zo goed mogelijk te 
verspreiden over het seizoen en hebben zin om er dit jaar weer net zo’n succes van te 
maken als de afgelopen jaren.  

 
7.5 BESTUUR-ONTMOET-JOU BORREL 
Net als voorgaande besturen zullen we in de twee weken na de Wissel-ALV de bestuur-
ontmoet-jou borrels organiseren. Het doel van deze borrels is om alle leden op een leuke 
manier in een kort tijdsbestek te leren kennen. Op deze manier willen wij onszelf 
zichtbaar en benaderbaar maken voor alle leden. Laagdrempeligheid is immers de sleutel 
tot goede communicatie tussen het bestuur en de overige leden. Deze borrels vinden 
plaats in het Sportcafé na afloop van de trainingen, waarbij we een kannetje bier en de 
jaarkalender uitdelen. 
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8.  CONCLUSIE 
 
8.1 PROFESSIONALISEREN VAN DE FACILITEITEN TEN BEHOEVE VAN HET VOETBAL 
Door het harde werk van bestuur Middag ligt er een veelbelovend plan om het rugbyveld te 
vervangen door een kunstgrasveld. Door dit jaar extra focus te leggen op de realisatie van 
dit plan verwachten wij dit focuspunt te kunnen realiseren. Daarnaast denken wij dat door 
meer controle op de uitvoering van de zaterdagdienst ook het materiaal zal worden 
verbeterd. Ook professionaliseren we de faciliteiten ten behoeve van het voetbal door te 
investeren in de kwaliteit van de trainers en scheidsrechters met behulp van verbeterde 
evaluaties en een praktijkgerichte scheidsrechtersdag.  

8.2 OPTIMALISEREN VAN COMMUNICATIE TUSSEN DE VERSCHILLENDE ORGANEN VAN DE 

VERENIGING 
Dit focuspunt is verweven door ons gehele jaarplan. 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.  

8.3 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, zoals beschreven in hoofdstuk 3.9, om ook de financiële administratie (denk 
aan declaraties en machtigingen) digitaal te laten verlopen. De tablet is hierbij een handig 
hulpmiddel.  

8.4 INVESTEREN IN EEN SFEERVOLLE ZATERDAG 
Komend jaar zullen we verschillende mogelijkheden onderzoeken om alcohol terug te 
krijgen op de tribune, vragen we eventueel een eenmalige tapvergunning aan, geven we 
de Zaterdagcommissie een startbudget en moedigen we hen aan om actief mee te denken 
over het oplossen van de huidige situatie. 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. 


