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2. INTRODUCTIE 
 
Dit jaarplan beschrijft het voorgenomen beleid van USVV Odysseus ’91 (hierna te noemen 
“Odysseus”) voor het seizoen 2018-2019. Odysseus is dé studentenvoetbalvereniging van 
Utrecht en focust zich op twee aspecten: prestatiegericht voetbal en gezelligheid. Deze 
twee aspecten vormen het fundament van waaruit het jaarplan voor komend jaar is 
opgesteld. Na seizoenen waarin een aantal grote veranderingen hebben  plaatsgevonden 
bevindt de vereniging zich al enige tijd in een stabiele en sterke situatie. Er is door de 
afgelopen besturen daarnaast hard gewerkt aan het verder professionaliseren van de 
vereniging, de toekomst op lange termijn voor Odysseus en het bewaken van onze 
verenigingscultuur. Wij willen de voorgaande besturen bedanken voor de goede conditie 
waarin de vereniging zich op dit moment bevindt en waar vanuit wij, als bestuur Bos, de 
vereniging komend seizoen mogen besturen.  
 
In lijn met het beleid van voorgaande besturen en het meerjarenbeleidsplan is dit jaarplan 
voor het seizoen 2018-2019 opgesteld. Komend jaar willen wij ons focussen op 
betrokkenheid, communicatie, voetbalfaciliteiten en het netwerk van Odysseus. Naast deze 
focuspunten zullen wij ten eerste in navolging van de sinds 25 mei 2018 geldende Algemene 
verordening gegevensbescherming (AVG) grote stappen zetten om aan de gestelde normen 
rondom gegevensbescherming en privacy te voldoen. Ten tweede zullen wij komend seizoen 
ook de belangen van Odysseus binnen de plannen van Olympos 2.0 zo sterk mogelijk blijven 
behartigen. Olympos is in 2028 afgeschreven, dus de plannen voor Olympos 2.0 bevinden 
zich nog in de beginfase, echter vraagt het realiseren van de ideale situatie voor Odysseus 
in de toekomst om een actieve aanpak vanaf de start (zie hoofdstuk 5.3 Olympos 2.0). Tot 
slot begeeft de club zich halverwege dit seizoen alweer op helft van de looptijd van het 
meerjarenbeleidsplan. Tijdens de tweede ALV zal dan ook stilgestaan worden bij de 
voortgang van dit plan. De plannen die besproken zullen worden in dit jaarplan dragen elk 
bij aan een van de volgende vier focuspunten die wij hebben opgesteld voor het komende 
seizoen: 

 

• Betrokkenheid van de leden stimuleren bij de vereniging.  
• Duidelijke communicatie naar leden ten behoeve van bewustwording 

omtrent financiële, organisatorische en sportieve regels vanuit de 
vereniging.    

• Professionaliseren van de faciliteiten ten behoeve van het voetbal.  
• Onderhouden en vergroten van de naamsbekendheid en het netwerk van 

Odysseus.  
 
De verschillende focuspunten zullen terugkomen in het financiële, organisatorische, 
sportieve en sociale beleid.  
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3. FINANCIEEL BELEID  
 
Er zijn komend jaar geen belangrijke financiële veranderingen bij Odysseus en met de erg 
ruime buffer lijkt het weer een financieel stabiel jaar te worden.  

 

3.1 CONTRIBUTIE  
De contributie die betaald moet worden om lid te zijn van Odysseus is tweedelig. Ten eerste 
is er de contributie voor Odysseus zelf. Deze bedraagt €70,- voor wedstrijdleden, €30,- voor 
trainingsleden en €40 voor speelsters van Dames 8 (zie tabel 3.1). Daarnaast moeten leden 
contributie betalen aan Olympos in de vorm van een OlymPas. De bedragen hiervoor staan 
ook in tabel 3.1. Voor het ontvangen van subsidies is het noodzakelijk dat leden deze 
OlymPas koppelen aan Odysseus (zie hoofdstuk 5.1 OlymPas).  
 
Voor leden die een verenigingskaart moeten aanschaffen, ontvangt Odysseus vanaf het 
seizoen 2017-2018  geen subsidie meer (zie hoofdstuk 3.2 Subsidies). Deze misgelopen 
subsidies, samen €28,- voor wedstrijdleden en €20,- voor trainingsleden, 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: 
 
Tabel 3.1: Contributie en OlymPas bedragen 

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 

 
Naast de contributie geldt voor nieuwe leden dat zij eenmalig een bedrag van €8,40 moeten 
betalen. Dit zijn de kosten die de KNVB in rekening brengt 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, aangezien er gedeeltelijke 
compensatie mogelijk is met de OlymPas (zie hoofdstuk 5.1 OlymPas).  
 

3.2 SUBSIDIES  
Odysseus ontvangt van USS Mesa Cosa verschillende subsidies. Ten eerste een basissubsidie 
van €750,-, omdat Odysseus meer dan 250 leden heeft. Daarnaast ontvangt Odysseus drie 
subsidies per lid: een trainingssubsidie van €18,-, een competitiesubsidie van €8,- en een 
cash-subsidie van €2,- (in totaal €28,-). Hierbij telt iemand pas als lid als zijn/haar OlymPas 
gekoppeld is aan Odysseus. Vanaf seizoen 2017-2018 ontvangen wij deze subsidies niet meer 
voor leden met een verenigingskaart. De misgelopen subsidie zal daarom verhaald worden 
op de betreffende leden (zie 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 
€4.813,-. Dit is gebaseerd op het aantal leden met een OlymPas voor komend seizoen.  
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Daarnaast hebben wij dit jaar een aanvraag ingediend voor de flexibele subsidie, bedoeld 
voor eenmalige projecten die niet zomaar uit de begroting betaald kunnen worden. De 
huidige computer is erg traag en daardoor niet goed te gebruiken. Om de blokhutdiensten 
op zaterdag soepeler te laten verlopen, hebben wij een aanvraag gedaan van €252,- voor 
een nieuwe laptop voor in de blokhut. Tot slot 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 €47.000,-. We zijn ons ervan bewust dat de 
buffer belangrijk is om 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. Aangezien de buffer erg ruim is, willen wij graag geld opnemen uit de buffer om 
nieuwe hesjes en dopjes aan te schaffen, zodat elk team zijn eigen trainingsmaterialen heeft 
en deze niet meer hoeft te delen met een ander team. Aangezien dit een grote eenmalige 
uitgave is, die wij zien als structurele bijdrage aan de hele vereniging, willen wij hiervoor 
€1.231,- uit de buffer opnemen.  

 

3.4 SPONSORING 
In navolging van het afgelopen jaar zullen wij dit jaar inzetten op het verhogen van de 
inkomsten verkregen uit sponsoring. Er zijn inmiddels voldoende middelen voor het effectief 
verrichten van acquisitie in de vorm van onder andere flyers en brochures. Daarom leggen 
wij de focus op het benaderen en binden van potentiële sponsoren. Op dit moment leveren 
de sponsorafspraken Odysseus in totaal een bedrag van €6.600,- op. Aangezien dit bedrag 
een stuk hoger uitviel dan afgelopen jaar is ingeschat denken wij dat we deze stijgende lijn 
door kunnen trekken. Wij stellen daarom dit jaar als doel om dit te verhogen naar een bedrag 
van €7.500,-.  

3.4.1 WERVING SPONSOREN 
De commissaris extern zal dit jaar in samenwerking met de Sponsorcommissie gericht werken 
aan de acquisitie van nieuwe sponsoren. Er zijn twee sponsordeals waar we specifiek naar 
op zoek zullen gaan. Ten eerste zullen wij op zoek gaan naar een samenwerking met een 
snackbar in Utrecht. Bovendien heeft Odysseus op dit moment nog geen hoofdsponsor. 
Aangezien er voor deze positie weinig interesse wordt getoond, gaan wij kijken naar 
eventuele aanpassingen in de vereisten van het hoofdsponsorschap. Zo hopen we dat 
organisaties eerder geneigd zijn om een substantiële bijdrage te leveren aan de vereniging. 

 
Tijdens het afgelopen seizoen is een digitaal sponsorbestand gedeeld met commissies die 
verantwoordelijk zijn voor sponsoring van hun activiteiten. In dit bestand wordt bijgehouden 
welke organisaties zijn benaderd en wat de reactie van deze organisaties is  op verzoeken 
vanuit Odysseus. De commissies die hier nu gebruik van maken zijn de Sponsorcommissie, de 
Toernooicommissie, de Wintersportcommissie, de Aftrap/seizoensopeningcommissie en Ody 
Unites. Hoewel het een goed initiatief is, blijkt dit in de praktijk niet door iedereen even 
goed bijgehouden te worden. Dit jaar stellen wij als doel om dit bestand aan te passen en 
anders op te zetten om het voor iedereen toegankelijk en overzichtelijk te houden. 
Bovendien zal er een functie-overleg-avond (zie hoofdstuk 7.1 Commissies) georganiseerd 
worden waarbij aan commissies wordt getoond hoe ze dit bestand zorgvuldig kunnen 
gebruiken. Zo hopen wij dat de commissieleden het nut van dit bestand zien en vervolgens 
de tijd nemen om dit bij te houden.  
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Door bestuur Löwenthal is een opzet gemaakt van een draaiboek voor het werven van 
sponsoring. Commissies kunnen hier nu onder andere een voorbeeldmail en een lijst met tips 
en tricks voor het benaderen van potentiële sponsoren vinden. Dit zullen wij opnieuw delen 
met de betreffende commissies en waar nodig aanpassen en verbeteren. 
 

3.4.2 BEHOUDEN SPONSOREN 
Uiteraard zullen wij er alles aan doen om bestaande sponsordeals te behouden waar zowel 
Odysseus als de externe partij tevreden over is. Om die tevredenheid te waarborgen zullen 
we verschillende momenten in het jaar persoonlijk contact opnemen. Aangezien blijkt dat 
sponsoren hier afwijkende behoeftes aan hebben koppelen we hier geen vastgezet aantal 
momenten aan.  
 
Verder willen wij de bestaande sponsordeals beter bekend maken onder de leden. Dit gaan 
we doen door deze deals te etaleren in de Ody-app, op de website en in de nieuwsbrief. 
Bovendien willen we volgens het concept van de Knaek-pas de mogelijkheden van een Ody-
pas onderzoeken. Hiermee willen we leden attent maken op de huidige sponsordeals, maar 
ook potentiële sponsoren een tastbaar product tonen waar zij onderdeel van uit kunnen 
maken door middel van sponsoring. 
 
De afgelopen jaren is er door de commissaris extern een relatiedag georganiseerd met als 
doel de huidige sponsoren de sfeer op Odysseus te laten proeven en zo meer betrokkenheid 
bij de vereniging te creëren. Helaas is deze dag niet zo populair als gehoopt. Wij willen deze 
dag aantrekkelijker maken voor sponsoren door hier een nieuwe invulling aan te geven om 
zo de opkomst te verhogen. Tegelijkertijd is dit een mooi moment om mensen die Odysseus 
een warm hart toedragen samen te brengen. 

 

3.5 REISKOSTENVERGOEDING 
Teams die competitie op landelijk niveau spelen krijgen een reiskostenvergoeding, komend 
seizoen geldt dit alleen voor Dames 1. 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 á €0,19 per kilometer. Dit jaar is het op één na verst 
reizende team Dames 3 en de totale reiskostenvergoeding van Dames 1 wordt €1.056,-. 
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 van €5,- per activiteit of feest behouden. Komend jaar 
willen we in plaats van twee trainers per team alle vrijwillige trainers paarse helden-korting 
aanbieden, omdat wij geen trainers willen uitsluiten van paarse helden-korting.  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 en 
teamboetes. Teamboetes worden opgelegd als een teamtaak niet of niet naar behoren wordt 
uitgevoerd. In het geval van het niet uitvoeren van een teamtaak staat deze boete op €75,-
. De borg voor Dames 3 wordt dit jaar met €100,- verhoogd, omdat zij dit jaar uitkomen in 
de derde klasse waarin kaarten beboet worden.  
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3.8 LUSTRUM 
Bestuur Van Schip heeft de traditie gestart dat elk bestuur €300,- opzij zet voor het 
aankomende lustrum. Wij volgen 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 
In het seizoen 2017-2018 is bestuur Löwenthal begonnen met digitale 
machtigingsformulieren en het digitaal verwerken van declaraties. De online declaraties 
werken goed en wij zullen dit systeem ook doorzetten komend jaar. De overgang op digitale 
machtigingsformulieren is minder soepel verlopen, ook omdat de hiervoor aangeschafte 
tablet niet altijd even goed werkt in de blokhut. Wij vinden het een goed streven om over 
te stappen op digitale machtigingen en we zullen komend jaar blijven zoeken naar manieren 
om dit te verbeteren. Zo zullen we kijken of het mogelijk is een deel van de digitale 
machtigingen te vervangen door gebruik te maken van een QR-code.  
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4. ORGANISATORISCH BELEID  
 

4.1 TEAMTAKEN 
Afgelopen jaren is 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 
Zowel de dames- als heren B-/C-selectie is 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 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 theorieavond in combinatie met een praktijkavond organiseren. Wij 
willen kijken of het mogelijk is om naast onze eigen verplichte avond ook extra 
scheidsrechtersavonden te organiseren in samenwerking met Hercules (zie hoofdstuk 6.7 
Samenwerking USV Hercules). Op deze manier hopen we het niveau van de scheidsrechters 
te verhogen 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 voorafgaand aan de wedstrijd een mail ontvangen met 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 
De Scheidsrechterscommissie bestaat uit ervaren, gediplomeerde scheidsrechters die 
feedback kunnen geven op scheidsrechters die daar behoefte aan hebben. Wij hebben 
besloten ook komend seizoen gebruik te maken van een Scheidsrechterscommissie. We 
streven ernaar de commissie zo groot mogelijk te maken. Door tijdig naar de 
scheidsrechterscommissie te communiceren welke scheidsrechters geïnteresseerd zijn in 
begeleiding en feedback willen wij de begeleiding zo optimaal mogelijk laten verlopen.  
 

4.1.3 ZATERDAGDIENST 
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. De materiaalcontrole zal twee keer per maand uitgevoerd worden en zal dus 
wisselend bij de ochtend- of middagshift horen.  
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Tabel 4.1: Zaterdagdienst 

 

Shift Thee zetten voor 
wedstrijd(en) van 

Materiaalkasten 
controleren 

Wordt uitgevoerd door 
team dat thuis speelt om 

Week 1 en 3 
ochtend 
10.00 – 
14.00 uur 

10.00 uur en 12.30 uur X 15.00 uur 

Week 1 en 3 
middag 
14.00 – 
16.00 uur 

15.00 uur   10.00 uur of 12.30 uur 

Week 2 en 4 
ochtend 
10.00 – 
11.30 uur 

10.00 uur   12.30 uur of 15.00 uur 

Week 2 en 4 
middag 
12.00 – 
16.00 uur 

12.30 en 15.00 uur 
 

10.00 uur 

 
Afgelopen jaar is gebleken dat de materiaalcontrole tijdens de zaterdagdienst niet altijd 
naar behoren werd uitgevoerd. Er was dus intensieve controle van het bestuur nodig bij de 
materiaalcontrole, hierdoor kostte de materiaalcontrole meer werk dan het uit handen nam 
voor het bestuur. Omdat de zaterdagdienst er is om het bestuur wat werk uit handen te 
nemen hebben wij besloten de materiaalcontrole dit jaar anders in te richten. Wij zullen 
komend jaar het materiaal tweemaal per maand door de zaterdagdienst laten sorteren. 
Doordat het materiaal gemarkeerd en gelabeld zal zijn, zal dit makkelijker zijn.  Daarnaast 
zullen we vanuit het bestuur vier keer per jaar intensief controleren of het materiaal op 
orde is. Bovendien hopen wij dat teams zorgvuldiger met het materiaal om zullen gaan nu 
elk team eigen en terug te traceren materiaal heeft. De zaterdagdiensten die nu geen 
materiaalcontrole doen, zullen ingezet worden rondom de wedstrijden om meer 
betrokkenheid te creëren. Bijvoorbeeld door het omroepen van de opstellingen bij 
wedstrijden op het hoofdveld.  
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 €75 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 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. 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.  
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4.2 MATERIAAL 
Dit jaar streven wij ernaar om voor alle teams het materiaal zowel kwalitatief als 
kwantitatief op orde te hebben. Dat doen we ten eerste door het aantal hesjes en dopjes 
per team te verhogen, zodat elk team in staat is doelgericht te trainen. Wij verwachten dit 
te bereiken door ieder team beschikking te geven over 20 dopjes en 21 hesjes in voldoende 
verschillende kleuren. Daarnaast zal ieder team een eigen tas krijgen om deze hesjes en 
dopjes in te bewaren, zodat ieder team voor zijn eigen spullen verantwoordelijk is. Wij 
hopen hiermee te bereiken dat teams nog beter op hun spullen letten, daarbij is het nu 
mogelijk zelf de hesjes te wassen tussen de trainingen door. Om dit te realiseren willen wij 
een opname uit de buffer doen (zie hoofdstuk 3.3 Buffer). De huidige kastruimte biedt geen 
mogelijkheden voor het verhogen van het aantal ballen, deze  zullen dus wel gedeeld 
blijven.  
 
Van deze spullen raken gedurende het seizoen natuurlijk dingen kwijt. Hoewel we dit zoveel 
mogelijk tegen willen gaan door alle materialen te markeren en labelen per team, gaan we 
een aantal momenten per jaar plannen om het materiaal te checken en zo nodig in overleg 
met de teams bij te bestellen. Verder zullen we de aanvoerders van teams aansporen om 
eventuele gemissen tijdig aan te geven bij de commissaris extern. Zo willen we voorkomen 
dat teams grote delen van een seizoen met te weinig materiaal trainen. De kosten hiervoor 
komen uiteraard bij de teams zelf te liggen, aangezien zij verantwoordelijk voor hun eigen 
materiaal zijn. 
 

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. Het bestuur mag geen uitzonderingen 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 Löwenthal heeft in haar jaar een 
boetesysteem geïntroduceerd 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. De boete loopt tot aan de datum van het eerste officiële 
speelweekend van het nieuwe seizoen (zie hoofdstuk 3.1 Contributie). Deze boetes zijn niet 
van toepassing voor de leden die met de secretaris 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 wanneer zij een week voor aanvang van 
de eerste training van de A-selectie nog steeds aan de verkeerde kant staan. 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.  
Gedurende het samenstellen van de 80/20 lijst zullen alle leden op de hoogte worden 
gehouden van de exacte regels en ontwikkelingen van de 80/20 lijst. 
 

4.4 VERDELING TAKEN COMMISSARIS VOETBALZAKEN 
Afgelopen jaar heeft bestuur Löwenthal een wijziging doorgevoerd binnen de 
bestuursfuncties. De functie ‘commissaris voetbalzaken’ is komen te vervallen. De taken van 
de commissaris voetbalzaken zullen verdeeld worden over de wedstrijdsecretaris en de 
commissaris extern. De wedstrijdsecretaris zal het contact met de aanvoerders, de verdeling 
van de teamtaken en het regelen van de scheidsrechters op zich nemen. De commissaris 
extern zal de taken omtrent het materiaal op zich nemen. Later in dit jaarplan zullen wij 
ingaan op de evaluatie van deze verandering en de consequenties die dit met zich meebrengt 
(zie hoofdstuk 4.8 Algemene besturen-informatie-avond).  
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4.5 VRIENDEN VAN ODYSSEUS (VVO) 
Odysseus is blij met de huidige 47 VvO’s. Daarentegen zouden wij graag zien dat dit aantal 
stijgt en zullen daarom de mogelijkheid actief promoten tijdens gepaste activiteiten. In lijn 
met het meerjarenbeleidsplan hopen wij dit aantal komend jaar met 5 op te hogen. 
Afgelopen jaar is een nieuw, groter bord gemaakt om plaats te maken voor extra VvO-
naambordjes. Deze hangt aan de blokhut en zullen wij gedurende het jaar bijhouden. Ten 
slotte zullen wij ook dit jaar in overleg met de VvO’s een gepast cadeau verzinnen dat ten 
goede komt aan Odysseus. 
 

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.  
Omdat de alumni waardevol zijn voor Odysseus willen wij hier meer aandacht aan besteden. 
Daarom zullen wij een alumnicommissie oprichten (zie hoofdstuk 7.1.6 Alumnicommissie). 

 

4.7 PNYX 
In navolging van afgelopen jaar zullen wij er ook naar streven om regelmatig gebruik te 
maken van de kamer in de Pnyx. Wij zullen onze wens voor een grotere kamer bij de 
beheerders van de Pnyx blijven aangeven. Op deze manier hopen wij bij mogelijke 
verhuizingen of verbouwingen van de Pnyx een grotere kamer voor Odysseus te kunnen 
realiseren.  
 

4.8 ALGEMENE BESTUREN-INFORMATIE-AVOND 
De algemene besturen-informatie-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.  
 
Afgelopen jaar heeft bestuur Löwenthal twee grote veranderingen doorgevoerd binnen het 
bestuur van Odysseus. Ten eerste een vernieuwing van de sollicitatieprocedure. Dit jaar zijn 
alle vacatures gelijktijdig geopend, waarna door het op dat moment huidige bestuur de 
kandidaatsvoorzitter is gekozen. Daarna heeft hij in samenspraak met het toenmalige 
huidige bestuur de rest van het bestuur gevormd. Enkele gevolgen hiervan zijn dat de 
sollicitatieprocedure minder lang heeft geduurd, eventueel afgewezen 
kandidaatsvoorzitters niet opnieuw hebben hoeven solliciteren en het toenmalige huidige 
bestuur op een meer formele wijze hun kennis en ervaring heeft kunnen gebruiken bij het 
kiezen van de overige bestuursleden. De kandidaatsvoorzitter is, in tegenstelling tot 
afgelopen jaren, niet eerder bekend gemaakt dan de andere kandidaatsbestuursleden.   Ten 
tweede is per seizoen 2018-2019 het aantal bestuursleden teruggebracht van acht naar 
zeven, de functie van commissaris voetbalzaken is komen te vervallen. Binnen deze functie 
werd in het verleden minder uitdaging gevonden. Op deze manier zullen de andere functies 
uitdagender worden en is het mogelijk om wekelijks met het hele bestuur te vergaderen. 
Naast de verdeling van de taken van de commissaris voetbalzaken (zie hoofdstuk 4.4) zal dit 
ook gevolgen hebben voor de indeling van de blokhutdiensten en intensiteit van de 
overgebleven zeven functies. In de periode voorafgaand aan de tweede Algemene Leden 
Vergadering zullen deze twee veranderingen worden geëvalueerd door het bestuur, waarna 
dit besproken zal worden tijdens deze ALV. In de aankondiging van de algemene besturen-
informatie-avond en de daaropvolgende informatie zal duidelijk gemaakt worden of 
veranderingen zullen plaatsvinden ten opzichte van de huidige situatie. 
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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. 
 

4.10 DIGITALISERING INSCHRIJFPROCEDURE 
Door invoering van het mobiel digitaal wedstrijdformulier (mDWF) is een nieuw lid niet meer 
genoodzaakt zijn inschrijving per post te voltooien, omdat een fysieke pasfoto overbodig is 
geworden. Afgelopen jaar is er gestart met het automatiseren van het aanmeld- en 
inschrijfproces. Diverse mogelijkheden zijn hierbij onderzocht. Het programma Codex werd 
aangeraden vanuit de Technische Commissie. Gezien de gebruiksvriendelijke aard van het 
programma en de verhoogde bescherming van persoonsgegevens ten opzichte van het 
huidige systeem, is ervoor gekozen om dit programma komend jaar te implementeren. 

 

4.11 ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG) 
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. 
Voor een grote vereniging als Odysseus vinden wij het van belang om hier vanaf de start een 
grote slag in te slaan. Wij zijn daarom bezig met het samenstellen van een AVG dossier 
gericht op onze vereniging. Dit dossier bevat de privacy policy, het toestemmingsformulier 
en een geheimhoudingsverklaring. De privacy policy zal te vinden zijn op de website. De 
leden zullen de toestemmingsverklaring moeten tekenen waarmee zij toestemming verlenen 
aan de vereniging voor het bewaren en gebruiken van persoonsgegevens. Om de privacy van 
de gegevens van onze leden zo goed mogelijk te waarborgen willen wij in de loop van het 
komende jaar overstappen op Codex. Dit systeem biedt ons de mogelijkheid  om in een goed 
beveiligde omgeving de persoonsgegevens van onze leden te beheren. Tot slot zullen alle 
bestuurs- en commissieleden die toegang hebben tot persoonsgegevens voorafgaand aan de 
verstrekking hiervan een geheimhoudingsverklaring moeten ondertekenen.  

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 stimuleren van betrokkenheid en 
bewustwording bij leden over alles wat er gaande is binnen de vereniging. Dit trachten wij 
te bereiken door de leden op een meer persoonlijke wijze bij de club te betrekken. Dit 
willen wij doen middels een vernieuwing van de nieuwsbrief. Uit statistieken van vorige 
seizoenen blijkt dat deze enkel door de helft van de leden geopend wordt. Door een andere 
invulling te geven aan de nieuwsbrief zullen we proberen deze aantrekkelijker te maken. 
Daarnaast gaan wij de jaarkalender thuis sturen en verzenden we een verjaardagskaart naar 
elk lid.  

 
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. 
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4.12.2 WEBSITE 
Afgelopen jaar zijn er een aantal aanpassingen gedaan aan de website om te zorgen voor 
een professionelere uitstraling. Wij zullen hierop doorgaan door middel van het 
implementeren van AVG voorschriften. Dit houdt in dat gevoelige informatie niet openbaar 
te vinden is op de website en dat we dus content moeten verwijderen. Daarnaast wordt 
onderzocht hoe we zo veel mogelijk van de bestaande content kunnen behouden binnen de 
nieuwe kaders. Een mogelijkheid hiervoor is het opzetten van een site waarbij een deel van 
de content is afgeschermd. Dit afgeschermde deel zal dan alleen toegankelijk zijn via een 
inlog-systeem. Op die manier streven wij ernaar om zoveel mogelijke informatie en leuke 
content te delen via de website, maar hierbij ook de privacy van onze leden zo optimaal 
mogelijk te beschermen. 

 
4.12.3 ODY-APP 
Bestuur Löwenthal heeft afgelopen seizoen gekeken naar de mogelijkheden van de Ody-app. 
Wij willen komend seizoen verder kijken naar manieren de app voor leden nog nuttiger te 
maken. Dit willen we doen door onder andere een vrijwilligersmodule toe te voegen waarbij 
we informatie plaatsen over zaterdagdiensten, scheidsrechters en blokhutdiensten. 
Daarnaast willen we dat de sponsordeals die onze sponsoren aanbieden op de app met 
minimale moeite gevonden moeten kunnen worden. 

4.12.4 INSTAGRAM 
Tijdens het afgelopen seizoen heeft de Zaterdagcommissie een Instagram profiel 
aangemaakt om leden snel te bereiken met wat er speelt langs en op het veld. Dit profiel 
staat op naam van Odysseus en zullen wij als bestuur in beheer nemen. Wij vinden het een 
leuk initiatief en zullen het gebruik hiervan bij de komende Zaterdagcommissie en eventuele 
andere commissies actief aanraden. 

4.13 MERCHANDISE 
Wij zullen in de loop van dit jaar een nieuw merchandise item bedenken en bekend maken. 
Hierbij houden we in gedachten dat dit item niet per se een exclusief nieuw item hoeft te 
zijn. Merchandise die in eerdere jaren goed verkocht werd, zou na een eventuele update 
opnieuw aan het assortiment toegevoegd kunnen worden. Het huidige assortiment zullen wij 
waar nodig bijvullen en vanzelfsprekend aanbieden aan onze leden. De verkoop van de 
merchandise zullen wij tijdens Super Saturdays en speciale activiteiten extra benadrukken. 
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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 heeft bestuur Löwenthal in samenwerking met de Sportraad Utrecht en enkele andere 
SSV’s een gezamenlijke studentensport visie opgesteld voor het Utrecht Science Park in 2028 
(zie hoofdstuk 5.3 Olympos 2.0).  

 

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 2019. 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. Komend jaar willen we dit 
strenger gaan controleren en ook strenger zijn in het uitsluiten van leden zonder OlymPas. 
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. Omdat alle OlymPas-gebaseerde subsidies op twee 
peildata worden uitgekeerd (1 november en 1 april), willen we ook een tweede 
controlemoment in het voorjaar invoeren. Op deze manier willen we minder mensen zonder 
Olympas laten voetballen.  
 

5.2 BLOKHUT 
Alweer anderhalf jaar kunnen de besturen van Odysseus gebruik maken van de blokhut. 
Voorgaande besturen hebben ervoor gezorgd dat zowel de binnen- als buitenkant er verzorgd 
en professioneel uitzien. Om dit te behouden zullen wij het terrein rondom de blokhut en 
de buitenkant ervan goed blijven onderhouden. Afgelopen jaar is onderzocht of de 
buitenruimte grenzend aan de blokhut verbeterd zou kunnen worden door het plaatsen van 
een tarp. Wij zullen komend jaar blijven kijken naar een zo efficiënt mogelijk gebruik van 
de ruimte binnen en buiten de blokhut.  
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5.3 OLYMPOS 2.0 
Bestuur van der Meijden en bestuur Middag hebben zich samen met RUS, USRS, USHC en 
USKV Hebbes ingezet voor het ontwikkelen van een veldenplan dat gunstig is voor alle 
betrokken SSV’s. Afgelopen jaar is daarnaast een nieuwe ontwikkeling gestart met 
betrekking tot ons complex. 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 Utrecht, 
USHC, TC de Uithof, RUS en VSRC heeft bestuur Löwenthal hard gewerkt aan een nieuwe 
gezamenlijke studentensport visie waarin zij de belangen en wensen van Odysseus zeer 
duidelijk hebben opgesteld. 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. Op deze manier proberen wij zoveel 
mogelijk informatie over het proces en het tijdpad van de ontwikkelingen te verkrijgen, om 
de vereniging zo voor te bereiden op de toekomstige veranderingen. Tot slot zullen wij naast 
deze toekomstplannen ook de mogelijke verbeteringen voor onze huidige velden blijven 
onderzoeken.  

 

5.4 ALCOHOLBELEID 
 
5.4.1 OLYMPOS 
Afgelopen jaar hebben ontwikkelingen in het alcoholbeleid van Olympos tot gevolg gehad 
dat het alleen toegestaan is alcohol te drinken in het Sportcafé en 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 ook 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 net als afgelopen jaar 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.  
 
5.4.3 PERSPECTIEF ODYSSEUS 
Bestuur Löwenthal heeft het afgelopen seizoen gezocht naar opties die het mogelijk maken 
om weer alcohol te drinken rond de velden van Odysseus. Hierbij is handiggebruik gemaakt 
van het geringe aantal tapontheffingen dat aan Olympos verleend wordt door de gemeente. 
Komend jaar streven wij naar een nog betere samenwerking omtrent het plannen van 
evenementen en activiteiten met andere SSV’s. Op deze manier willen wij ons uiterste best 
doen om samen met andere SSV’s nog efficiënter gebruik te maken van de beschikbare 
ontheffingen. We blijven tot slot nauw in contact met het personeel van Olympos en het 
Sportcafé om ten tijde van eventuele ontwikkelingen snel op de hoogte te zijn. 
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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. De doelstellingen zullen tijdens 
de eerste ALV van dit seizoen gepresenteerd worden en daarna gedeeld in de nieuwsbrief en 
op de website. 
 
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. 

 

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. Wegens de kosten die verbonden zijn aan de opleiding, 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 in kader van de teamtaken te doen, 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 blijven richten op het verhogen van de kwaliteit van de trainers. David 
Romijn (voormalig trainer Heren en Dames 1 en oud-bestuurslid) heeft aangegeven door te 
willen gaan met zijn adviserende rol voor de trainers. Trainers kunnen met vragen terecht 
bij David, die hen graag te woord staat. Er zal aan het begin van het seizoen een 
trainersavond worden georganiseerd. Ook willen aan een aantal trainers de mogelijkheid 
bieden een trainerscursus te volgen. Trainers die geïnteresseerd zijn in meer ondersteuning 
kunnen via het bestuur terecht bij enkele extra trainersavonden bij USV Hercules (zie 
hoofdstuk 6.7 Samenwerking USV Hercules). 

 

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. Er wordt 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. Mochten er 
meer aanmeldingen zijn dan beschikbare opleidingsplekken, zal het bestuur in samenwerking 
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met de Technische Commissie een afweging maken welke trainers de cursus kunnen volgen. 
Als bestuur zullen wij deze cursus actief promoten binnen Odysseus voor trainers. Er zijn 
meerdere trainers die op dit moment al interesse hebben getoond in het volgen van de UEFA 
C cursus.  Vanwege de groeiende interesse voor trainerscursussen voor komend seizoen en 
de seizoenen daarna, hebben wij hiervoor meer budget vrijgemaakt.  

  
6.3.2 JUNIORENCURSUS/UEFA C 
De Juniorencursus van de KNVB is een cursus voor beginnende trainers en kost €286,00. De 
UEFA C cursus is een veel intensievere cursus dan 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. 
  

6.4 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 genereert de vereniging meer inkomsten en 
biedt het Dames 8 twee extra mogelijkheden voor een oefenwedstrijd. 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. Komend jaar zal in samenwerking 
met de Technische Commissie gekeken worden of er een Dames 9 opgericht kan worden.  
 

6.5 VLUCHTELINGENTEAM 
Vluchtelingen zonder verblijfsvergunning kunnen zich niet binden aan een sportvereniging. 
Afgelopen jaar is bestuur Löwenthal bezig geweest met het opzetten van een 
vluchtelingenteam om hen de mogelijkheid om van voetbal te genieten. Voor komend jaar 
zal dat betekenen dat er op zondag een training gegeven wordt. Deze trainingen worden 
verzorgd door enkele enthousiaste leden van Odysseus. Gedurende het jaar zal er gekeken 
worden hoe dit gaat en of er nog steeds behoefte aan is. 

 

6.6 UTRECHTS CONVENANT 
Komend jaar zal de vicevoorzitter deelnemen in de werkgroep van het Utrechts 
Convenant,  om zo 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 nemen we plaats in deze werkgroep, de 
vicevoorzitter zal hierin plaatsnemen. 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. 
 

6.7 SAMENWERKING USV HERCULES 
Afgelopen zomer zijn wij door het voetbalbestuur van de USV Hercules benaderd om te 
praten over een mogelijke samenwerking en te kijken hoe de verenigingen elkaar kunnen 
helpen op verschillende gebieden. Komend seizoen zullen wij deze mogelijkheden 
verkennen. Zo biedt Hercules ten eerste de mogelijkheid aan scheidsrechters om aan te 
sluiten bij door hen georganiseerde scheidsrechtersavonden. Ten tweede kunnen trainers 
zich aanmelden om deel te nemen aan de trainersbijeenkomsten van Hercules, die zullen 
gericht zijn op het vergroten van kennis en vaardigheden omtrent training geven. Daarnaast 
zullen wij in overleg met de ToernooiCommissie in gesprek gaan met Hercules over de 
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mogelijkheden van het organiseren van het Ody-toernooi op hun complex in Voordorp. Tot 
slot willen beide verenigingen zo veel mogelijk mensen met plezier en op gewenst niveau 
laten voetballen. Hercules heeft op dit moment geen herenteam uitkomen op het niveau 
van de heren A-selectie en wij kennen elk jaar aan het einde van het seizoen een uitstroom 
van (afgestudeerde) leden. Beide verenigingen raden spelers die opzoek zijn naar een 
nieuwe voetbalvereniging aan om een kijkje te nemen bij de ander en kunnen desgewenst 
spelers van de eigen vereniging voorzien van contactgegevens.  
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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. De commissies worden gevormd door zowel nieuwe als huidige leden uit 
verschillende teams. Dit zorgt voor meer interactie tussen de leden en eveneens voor 
betrokkenheid bij Odysseus. Hoe actiever de leden, hoe hechter de vereniging en hoe groter 
de betrokkenheid van de leden bij de vereniging. Dit jaar kiezen wij voor vernieuwing van 
activiteiten om zo de leden die al langer bij de vereniging zitten ook aan te spreken. 
 

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.  

 
Om de commissies beter te coördineren en eveneens beter met elkaar te laten samenwerken 
gaan we begin oktober een functie-overleg-avond organiseren, waarbij alle commissieleden 
met dezelfde functie vanuit het bestuur informatie en tips krijgen. Hiermee hopen wij zowel 
de samenwerking en interactie tussen commissies te stimuleren als de verwachtingen en 
taken betreffende de commissies te verduidelijken. Dit overleg vindt plaats op Olympos en 
de avond wordt afgesloten met een gezamenlijke borrel in het Sportcafé. 
 
Om leden te enthousiasmeren om komende seizoenen een commissie te doen willen wij in 
de tweede helft van het jaar een commissie infoavond organiseren. Op dit moment is enkel 
tijdens de Aftrap een centraal moment waarop (nieuwe) leden actief worden geïnformeerd 
over commissies. Voor huidige leden bestaat een dergelijk moment niet. Vandaar dat wij 
tegen het eind van het seizoen een borrel willen organiseren waarbij minimaal een paar 
leden van elke commissie aanwezig zijn. Commissies staan open voor vragen en kunnen 
uitleg geven over de inhoud van de desbetreffende commissie. Het laagdrempelige karakter 
van een borrel zorgt ervoor dat deze infoavond voor iedereen toegankelijk is. 

 

7.1.1 ZATERDAGCOMMISSIE 
De Zaterdagcommissie zet zich nu al drie 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. 
Bestuur Löwenthal heeft om deze redenen de Zaterdagcommissie ondersteund met een 
startbudget van €200,-. Wij zullen de Zaterdagcommissie geen startbudget geven, omdat 
afgelopen jaar is gebleken dat de commissie dit niet nodig heeft gehad in het organiseren 
van sfeervolle zaterdagen. De Zaterdagcommissie organiseert in ieder geval de familiedagen, 
de Match of the Day, het Paa(r)s Ontbijt en Valentijnsdag.  
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7.1.2 IDEEËN POT 
Naast de ZatCo willen wij dit jaar ook andere leden de kans geven om een sfeervolle zaterdag 
te organiseren. Hiervoor hebben wij 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.  
 

7.1.3 ODY UNITES 
Vorig jaar heeft Ody Unites een succesvolle benefietwedstrijd georganiseerd. Ook dit jaar 
zal deze commissie dit evenement, dat in het voorjaar van 2019 plaatsvindt, weer voor haar 
rekening nemen. De RAG-week en Movember zijn twee vaste activiteiten voor Ody Unites. 
Deze commissie zet zich eveneens dit jaar in voor de organisatie van de Roze Zaterdag (zie 
hoofdstuk 7.3 LHBT+-acceptatie). De afgelopen jaren heeft Ody Unites zich daarnaast enkele 
keren ingezet voor een project van Stichting Move. Echter, het afgelopen jaar is gebleken 
dat dit in combinatie met de benefietwedstrijd de commissie erg veel tijd vergde  van de 
leden, mede omdat deze twee activiteiten in dezelfde periode plaatsvonden. Voor dit jaar 
gaan we kijken of we het Move project eventueel naar het begin van het seizoen kunnen 
verplaatsen. 

 

7.1.4 VAKANCIE 
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. Uit de huidige 
commissieaanmeldingen blijkt dan ook dat er opnieuw interesse is om een Zomervakantie 
Commissie op te starten en een vakantie te organiseren. Zodoende zal dit initiatief dit jaar 
nieuw leven worden ingeblazen en zal deze commissie aan de slag gaan om een vakantie te 
organiseren welke een zo groot mogelijk deel van de vereniging aanspreekt. 

 

7.1.5 PR-COMMISSIE 
De PR-commissie doet al verschillende jaren op rij belangrijk werk met als hoofddoel het 
werven van nieuwe leden. Dit jaar willen hieraan werken door in te zetten op het vergroten 
van de naamsbekendheid van Odysseus in Utrecht en omstreken. Dit willen we bereiken door 
naast de huidige activiteiten meer in te zetten op het genereren van media-aandacht, 
bijvoorbeeld voor de benefietwedstrijd. De PR-commissie zal hierbij worden ondersteund 
door de secretaris. 

 
7.1.6 ALUMNICOMMISSIE 
Zoals eerder genoemd in hoofdstuk 4.6 vinden wij alumni zeer waardevol en daarom willen 
we daar komend jaar meer in investeren. Om dit vorm te geven hebben wij hiervoor een 
alumnicommissie opgericht. Deze commissie zal bestaan uit enkele alumni die zich reeds 
eerder actief hebben ingezet voor de vereniging. Op deze manier hopen wij gebruik te 
kunnen maken van hun Ody-netwerk en een activiteit neer te zetten die aansluit bij de 
wensen van alumni. We streven er naar een eerste alumni-activiteit te organiseren in het 
najaar. 
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7.2 SOCIAL CAPTAIN 
In het kader van betrokkenheid en het verhogen van het aantal actieve leden bij de 
vereniging, willen wij dit jaar binnen elk team een social captain aanstellen. 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. Zo hopen wij hiermee 
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. 

 

7.3 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. Het afgelopen jaar werd deze dag vanuit de Sportraad georganiseerd. Voor dit 
jaar moeten we afwachten of dit opnieuw het geval is, of dat de organisatie van het 
evenement terugkomt naar de SSV’s. 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 vorig jaar een roze 
aanvoerdersband gekregen en deze zullen zodoende dit jaar weer gebruikt worden. 

 

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. In het kader van het vergroten van de betrokkenheid zullen we één Super Saturday 
organiseren die gericht is op meer interactie tussen teams.  

 

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 uitdelen. 
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8. CONCLUSIE 
 

8.1 BETROKKENHEID VAN DE LEDEN STIMULEREN BIJ DE VERENIGING.  
Odysseus kent al jaren een grote groep enthousiaste leden die zich op allerlei verschillende 
manieren inzet voor onze vereniging. Komend jaar willen we deze betrokkenheid stimuleren 
bij een nog groter aantal leden en zorgen voor een grotere verbondenheid binnen de 
vereniging. Dit willen we onder andere bereiken door het aanstellen van een social captain 
per team, het vernieuwen van activiteiten en het opzetten van een vrijwilligersmodule in 
de Ody-app. Met het opzetten van een Ideeënpot willen we daarnaast leden de kans bieden 
om leuke initiatieven in te dienen en op een laagdrempelige manier bij te dragen aan het 
verhogen van de sfeer op zaterdag. Tot slot organiseren we in het kader van dit speerpunt 
dit jaar een functie-overleg-avond en een commissie-informatie-avond.  

 

8.2 DUIDELIJKE COMMUNICATIE NAAR LEDEN TEN BEHOEVE VAN BEWUSTWORDING OMTRENT 

FINANCIËLE, ORGANISATORISCHE EN SPORTIEVE REGELS VANUIT DE VERENIGING.  
Ten behoeve van de in het eerste speerpunt beschreven verbondenheid en betrokkenheid 

willen we dat de verschillende regels en verwachtingen vanuit de vereniging duidelijk zijn 

voor alle leden. Hierin maken we onderscheid tussen drie verschillende soorten regels. Ten 

eerste de financiële regels omtrent boetes voor het te laat uitschrijven bij de vereniging, 

het bezit van een geldige OlymPas en de deelnemersbijdrage die commissieleden van de 

ToCo en ASO betalen voor de door henzelf georganiseerde activiteiten. Ten tweede de 

organisatorische regels, deze hebben betrekking op de 80/20 regeling en de gevolgen voor 

leden die de AVG met zich meebrengt. Tot slot de sportieve regels, deze hebben betrekking 

op trainers- en scheidsrechtscursussen en clubscheidsrechters.   

 
8.3 PROFESSIONALISEREN VAN FACILITEITEN TEN BEHOEVE VAN HET VOETBAL. 
In navolging van bestuur Löwenthal zullen we ook dit jaar inzetten op het verbeteren van 

verschillende faciliteiten ten behoeve van het voetbal. Door het aanvullen van de hesjes en 

dopjes zal ieder team een eigen tas met trainingsmaterialen hebben en hier zelf 

verantwoordelijk voor zijn. Daarnaast biedt de samenwerking met USV Hercules trainers en 

scheidsrechters de mogelijkheid om hun kennis en vaardigheden te vergroten. Tot slot 

houden wij ons komend jaar bezig met de voetbalfaciliteiten van Odysseus in de toekomst 

door de belangen van Odysseus binnen Olympos 2.0 zo sterk mogelijk te behartigen.  

 

8.4 ONDERHOUDEN EN VERGROTEN VAN DE NAAMSBEKENDHEID EN HET NETWERK VAN 

ODYSSEUS.  
Naast de communicatie binnen de vereniging willen we ook inzetten op de bekendheid van 
onze vereniging en de mooie dingen die wij doen naar buiten toe. Dit netwerk bestaat onder 
andere uit de media, (potentiële) sponsoren, VvO’s en alumni. Dit focuspunt willen we 
bereiken door met de PR-commissie aan de slag te gaan met het genereren van media-
aandacht voor activiteiten zoals de benefietwedstrijd en daarnaast het onderzoeken van een 
nieuwe invulling van de relatiedag. Ook hebben wij een alumnicommissie opgericht. Deze 
commissie zal dit jaar tenminste één activiteit organiseren waarbij het paarse hart van oud-
leden weer zal kloppen.  


