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1. Introductie  
Dit jaarplan beschrijft het voorgenomen beleid van USVV Odysseus ’91 (hierna te noemen 
Odysseus”) voor het seizoen ’22-’23, opgesteld door bestuur Scherpenisse. Sinds 1991 staat 
Odysseus bekend als dé studentenvoetbalvereniging van Utrecht, die zich kenmerkt door de 
combinatie van prestatiegericht voetbal en gezelligheid. Deze twee kernwaarden staan aan 
de basis van dit jaarplan. Daarnaast is het beleid van voorgaande besturen, het 
meerjarenbeleidsplan 2021-2026 en het technische beleidsplan in acht genomen. Dankzij de 
activiteiten van voormalige besturen verkeert Odysseus momenteel in rustig vaarwater. 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 luxepositie waarin 
de vereniging zich op dit moment bevindt en waar vanuit wij, als bestuur Scherpenisse, de 
vereniging komend seizoen mogen besturen.  
 

Het afgelopen jaar heeft onze vereniging zijn hekken weer volledig mogen openen nadat het 
coronavirus onze voetbalschoenen een tijd lang deed verstoffen. Bijna alle activiteiten 
konden weer doorgang vinden en de leden waren enthousiaster dan ooit. Wij hopen dit jaar 
de virussituatie volledig achter ons te kunnen laten en een jaar zonder coronabeperkingen 
tegemoet te gaan. Indien dit anders loopt, zullen we de richtlijnen van het RIVM volgen. 
 

In het licht van dit alles zien wij het als onze taak de stabiele positie van Odysseus te 
bewaken en de vereniging te professionaliseren waar mogelijk. Om dit te bewerkstelligen, 
staan de volgende focuspunten komend jaar centraal: 
 

• Gelijkwaardigheid vergroten. Vanaf het studiejaar 2020-2021 worden mbo’ers 
volgens de wet gezien als studenten. Odysseus is een studentenvoetbalvereniging 
waar alle studenten welkom horen te zijn. Wij spreken daarom de ambitie uit deze 
groep studenten in de toekomst een plek te geven binnen onze vereniging. Door 
middel van een onderzoek en pilot zullen wij dit jaar de eerste stappen zetten 
richting deze ambitie en hiermee latere besturen adviseren om dit plan te 
verwezenlijken. Om de gelijkwaardigheid nog meer te vergroten, zullen wij het aantal 
heren- en damesteams gelijktrekken. Hierdoor zal na komend seizoen een dames 
trainingsteam wedstrijden gaan spelen en een mannen wedstrijdteam veranderen in 
een trainingsteam. 

 

• Voetbalaanbod verhogen. Het gebrek aan voetbalaanbod is één van de grootste 
uitdagingen binnen Odysseus. De gemeente, universiteit, Mesa Cosa en SSV’s kijken 
naar mogelijkheden om de sportcapaciteit te vergroten onder de noemer Olympos 
2.0. Dit jaar zullen er cruciale keuzes gemaakt worden en het is van hoge prioriteit 
dat de belangen van onze vereniging actief en intensief behartigd worden en we 
onze intenties kenbaar blijven maken. Ook zullen we dit jaar door middel van een 
pilot uitzoeken of trainen bij andere verenigingen en wedstrijden spelen op 
alternatieve wedstrijddagen een optie zijn.  
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• Investeren in duurzaamheid. Het klimaat verandert en in dit kader worden in de 
maatschappij steeds meer duurzame keuzes gemaakt. Odysseus kan hier zijn steentje 
aan bijdragen en stappen in maken. Zo starten we dit jaar met een onderzoek naar 
de CO2-impact van Odysseus en gaan we ecocups implementeren tijdens activiteiten. 
Deze cups zullen door middel van een statiegeldsysteem worden hergebruikt. Ons 
doel is tijdens tenminste drie grote activiteiten gebruik te maken van het ecocup 
systeem. Ook zullen we streng toezien op de uitgifte van merchandise en wordt 
‘geen merch’ de standaard, tenzij een duurzaam plan wordt bedacht. Tot slot zullen 
we een aantal investeringen doen die duurzaamheid binnen de vereniging stimuleert. 

 

• Interne communicatie verbeteren en transparanter zijn. Binnen de vereniging wordt 
voornamelijk gecommuniceerd via de Ody App, Instagram, E-mail, Facebook, de 
website en WhatsApp. Toch is veel relevante informatie bij een grote groep leden 
onbekend. Zodoende zullen wij een het informatiebestand voor nieuwe leden 
updaten. Ook zullen wij aanvoerders bekend maken met een bestand waar relevante 
informatie voor hen terug te vinden is. Verder zullen we, naast de bestaande 
Instagrampagina, een nieuw Instagram-account oprichten waar wij als bestuur meer 
transparantie geven over onze keuzes en activiteiten achter de schermen. Hierbij zal 
er ook meer aandacht zijn voor besluitvorming en onze Algemene Leden 
Vergaderingen (hierna te noemen “ALV”). Voorafgaand aan elke ALV zal er een 
overzichtelijke infographic worden gepost met hoofdpunten uit de vergadering. Ons 
doel is hiermee leden meer bekend te maken met besluiten die binnen de club 
worden genomen en te enthousiasmeren om actief te worden binnen de vereniging. 
Tot slot zal de Ody App aan het eind van dit jaar geëvalueerd worden. 
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2. Financieel beleid 
Komend jaar zijn er geen belangrijke financiële veranderingen bij Odysseus en met de erg 
ruime buffer lijkt het een financieel stabiel jaar te worden. Er worden dit jaar dan ook enkele 
investeringen gedaan ten behoeve van de vereniging. 
 
2.1 Contributie  
De ledencontributie van Odysseus is tweedelig. De contributie bestaat uit een deel voor 
Odysseus zelf en een deel voor Olympos, in de vorm van een OlymPas of een 
verenigingskaart.  
 

De jaarlijkse contributie tarieven voor aankomend seizoen zijn te vinden in tabel 2.1. De 
OlymPas wordt dit jaar € 10,- duurder, maar tot en met 30 september is er een kortingsactie 
waardoor de OlymPas maar € 120,- kost. We willen dit duidelijk maken onder de leden 
middels verschillende communicatiekanalen. 
 

Tabel 2.1: Contributie tarieven seizoen ’22-‘23  

Type lid OlymPas of verenigingskaart Contributie aan Odysseus Totaal 

Wedstrijdlid € 150,- € 77,50   € 227,501,2  

Trainingsteamlid € 150,- € 52,50 € 202,501 

Trainingslid € 150,- € 37,50 € 187,501 

 ¹ Als een lid een verenigingskaart heeft, komt hier de door Odysseus misgelopen subsidie van USS 
Mesa Cosa bij (zie 2.2 Subsidies).  

 
² Naast de contributie geldt voor nieuwe leden, in het geval van overschrijving, dat zij eenmalig €8,80 
betalen om de overschrijvingskosten van de KNVB te dekken.  

 

Evenals voorgaande jaren geven wij geen contributie terug aan leden die langdurig niet 
aanwezig zijn bij Odysseus, aangezien een gedeeltelijke compensatieregeling mogelijk is voor 
de OlymPas. Leden die van deze mogelijkheid gebruik maken hoeven de misgelopen subsidie 
van Odysseus niet zelf te bekostigen. Dit is besloten omdat zij op dat moment geen gebruik 
maken van de faciliteiten van Olympos. 
 

2.2 Subsidies  
Odysseus ontvangt van de Mesa Cosa verschillende subsidies op basis van het ledenbestand, 
zijnde een basissubsidie van € 750,- en een subsidie per lid van € 28,-. Daarnaast beschikt de 
Sportraad over verschillende bijzondere subsidiemogelijkheden die onder de 
sportverenigingen worden verdeeld. Doordat alle trainers van de A-selectie een vergoeding 
krijgen, wordt er voldaan aan de eisen voor de ‘interne dure trainerssubsidie’, maar door last 
minute wijzigingen in de trainerssituatie, is het onzeker of die wordt toegekend. Ook hebben 
wij een aanvraag ingediend voor de ‘flexibele subsidie’. De flexibele subsidie is aangevraagd 
voor een nieuwe clubtafel. 
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2.3 Eigen vermogen  
Odysseus heeft een eigen vermogen van € 43.500,-. De Kascommissie adviseert een eigen 
vermogen te behouden waarmee een half jaar aan uitgaven kan worden gefinancierd 
wanneer geen inkomsten worden gegenereerd, dat bedrag bedraagt nu € 21.000,-. Wij 
volgen deze richtlijn en behouden het minimale eigen vermogen. Daarnaast worden er 
verschillende investeringen bekostigd vanuit het eigen vermogen (zie 2.6 Investeringen). 
 

2.4 Sponsoring  

 2.4.1 Huidige partners  
In de afgelopen jaren heeft Odysseus intensief samengewerkt met een grote hoeveelheid 
externe partijen in de vorm van partner- en sponsorships. Deze samenwerkingsverbanden 
zijn van grote waarde gebleken en zodoende is het van groot belang dat er wordt ingezet op 
het behouden van de huidige partners. De Commissaris Extern zal gedurende het jaar nauw 
persoonlijk contact onderhouden met onze partners om de samenwerkingen goed te laten 
verlopen en af te stemmen op onze behoeftes en die van onze partners.  
 

Daarnaast loopt in september 2023 het contract met ING af, de hoofdsponsor van de 
damesafdeling. Aangezien wij zeer tevreden zijn met de samenwerking met ING hebben we 
dit jaar maar liefst tien damesteams die wedstrijdshirts dragen met het ING logo voorop en 
streven we ernaar de samenwerking met ING voort te zetten. Ook zullen wij in de 
gesprekken met ING kijken naar duurzame keuzes die we samen kunnen maken in de 
toekomst wat betreft de wedstrijdshirts. 
 

Ook loopt in september het contract met onze kledingsponsor Paul Pessel Sport af. Ook deze 
samenwerking is in de afgelopen jaren zeer vruchtbaar gebleken. Naast de optie om de 
samenwerking met Paul Pessel Sport door te zetten, wordt ook de mogelijkheid van een 
nieuwe kledingsponsor onderzocht. Hierbij wordt naast het financiële aspect ook gekeken 
naar de duurzaamheid van de verschillende opties. De Commissaris Extern zal dit jaar met 
desbetreffende partijen onderhandelen om ervoor te zorgen dat we in de toekomst weer 
een kledingsponsor hebben.  
 

 2.4.2 Nieuwe partners  
Op basis van ons huidige sponsorbestand, lag de focus afgelopen jaren op het verwerven van 
nieuwe partnerships. Dit beleid zetten wij dit jaar voort door op te zoek te gaan naar 
samenwerkingen met bedrijven waar een groot deel van de leden van Odysseus producten 
of diensten afneemt. Op deze manier zullen we de Ody-pas uitbreiden met meer 
aantrekkelijke voordelen en kortingen voor leden. Daarnaast is uit de jaarlijkse 
tevredenheidsenquête gebleken dat een groot aantal leden niet op de hoogte is van de 
partner deals die Odysseus heeft. We zullen ons komend jaar inzetten om de bekendheid 
van de Ody-pas te vergroten en het gebruik hiervan te promoten.  
 

Bestuur Van Liefland is eind vorig jaar een partnership aangegaan met de vegetarische 
snackbar Last Vegas. Leden van Odysseus krijgen 15 procent korting op alle producten bij het 
vertonen van de Ody-pas en daarnaast willen we Last Vegas inschakelen om vrijblijvend de 
catering te verzorgen op verschillende evenementen, zoals de Aftrap. Gedurende het jaar 
zullen we deze samenwerking regelmatig evalueren om te kijken hoe succesvol deze is.  
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Tot slot zullen we onderzoeken of we een waardevolle samenwerking kunnen realiseren met 
een supermarkt. Ieder jaar moeten een aantal commissies boodschappen doen bij de 
supermarkt voor activiteiten. Door middel van een partnership met een supermarkt kunnen 
we de lasten en kosten van commissies verminderen en wordt het ook makkelijker om 
duurzame boodschappen te doen. Deze duurzaamheid zit hem in eventuele kortingen op 
milieuvriendelijke producten, vegetarische producten en een gezamenlijke aanpak om 
voedselverspilling tegen te gaan. 
 

 2.4.3 Extern beleid  
Vorig jaar is er door de Commissaris Extern een extern beleidsdocument opgesteld waarin 
alle richtlijnen met betrekking tot externe zaken worden beschreven. Dit document zal dit 
jaar weer gelden als leidraad van het externe beleid en wordt aangevuld waar nodig. 
 

2.5 Teamborg  
Aan het begin van het seizoen betaalt ieder team een borg voor het materiaal, eventuele 
tuchtzaken en teamboetes. Teamboetes worden opgelegd wanneer een teamtaak niet (naar 
behoren) wordt uitgevoerd. Net als afgelopen seizoenen staat de boete voor het niet 
uitvoeren van een teamtaak op € 75,-. De hoogte van de teamborg is afhankelijk van de 
klasse waarin wordt gespeeld. De borg van Heren 3 zal met € 100,- verlaagd worden, omdat 
zij dit seizoen in de B-categorie uitkomen waarin gele kaarten niet beboet worden.  Dit kan 
teruggevonden worden in de statuten die afgelopen jaar aangepast zijn (zie artikel 11, lid 2 
en 3 van het huishoudelijke reglement). De teamborg van alle overige teams zal worden 
verhoogd, gebaseerd op contributie en kosten van eerdere jaren. 
 

2.6 Investeringen  
Er worden dit jaar enkele investeringen gedaan ten behoeve van de vereniging. Allereerst 
wordt geïnvesteerd in nieuwe bekers. Bestuur Schouwenberg is begonnen met de 
introductie van ecocups in de rust om het plastic gebruik te verminderen. Dit initiatief zal 
verder uitgebreid worden naar het gebruik van ecocups bij activiteiten zoals de Aftrap, 
ledenweekend en het benefietfestival. Hiervoor worden duizend bekers besteld ter waarde 
van € 665,-. Dit zal betaald worden vanuit het eigen vermogen (zie 2.3 Eigen vermogen). 
 

Verder zal met betrekking tot duurzaamheid een tweede clubtafel besteld worden. Leden 
zijn erg tevreden met de huidige clubtafel die we van de VvO’s hebben gekregen. Daarnaast 
slijten de houten picknicktafels snel. Dit is niet alleen niet-duurzaam, maar ook gevaarlijk 
voor de leden. Een nieuwe clubtafel zal € 2.390,- kosten. Hiervoor is de flexibele subsidie 
aangevraagd. Mocht deze niet toegediend worden, zal ook de clubtafel vanuit het eigen 
vermogen betaald worden (zie 2.3 Eigen vermogen). 
 

Daarnaast is gebleken dat Odysseus meerdere keren per jaar een partytent gebruikt. Denk 
hierbij aan activiteiten zoals de benefietwedstrijd, Ody toernooi en Roze zaterdag. Deze 
kunnen vaak van andere SSV’s geleend worden, maar het is gebleken dat deze niet altijd van 
goede kwaliteit zijn, waardoor ze snel kapot gaan. Met het oog op duurzaamheid gaan we 
investeren in een nieuwe stevige partytent die jarenlang mee kan. Deze zou dan ook bij de 
blokhut opgebouwd kunnen worden om de gezelligheid langs de lijn te bevorderen. De 
geschatte kosten komen uit op  € 700,- en zullen bekostigd worden vanuit het eigen 
vermogen (zie 2.3 Eigen vermogen). 
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Tot slot gaan we investeren in twee nieuwe opslagkisten aan de achterzijde van de blokhut. 
De blokhut raakt steeds voller en de opslagruimte daarmee schaars. Met het bouwen van 
twee nieuwe opslagkisten zal er veel ruimte vrijkomen in de blokhut. De geschatte kosten 
komen uit op ongeveer € 3000,- en zullen op het eigen vermogen verhaald worden (zie 2.3 
Eigen vermogen). 
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3. Organisatorisch beleid 
 
3.1 Teamindeling  
Odysseus heeft net als afgelopen seizoen tien herenteams en tien damesteams, waarbij 
Dames 9 en Dames 10 als trainingsteams fungeren. Omdat zowel het aantal mannen als 
vrouwen op de wachtlijst gelijk is aan elkaar, wordt Dames 9 na aankomend seizoen een 
wedstrijdteam. Tegelijkertijd zal het wedstrijdteam Heren 10 overgaan in een trainingsteam 
om zo het aantal dames- en heren wedstrijdteams gelijk te trekken. Dit is in lijn met ons 
speerpunt te streven naar een totaal gelijkwaardige vereniging. 
 

Tabel 3.1 Teamindelingen 2022/2023 
 

Heren Dames 

A-selectie Heren 1 t/m Heren 3 Dames 1 t/m Dames 3 

B-selectie Heren 4 t/m Heren 6 Dames 4 t/m Dames 6 

C-selectie Heren 7 t/m Heren 10 Dames 7 t/m Dames 10* 

*Dames 9 en Dames 10 zijn trainingsteams 

 

3.2 Teamtaken  
Elk lid van Odysseus dient vrijwilligerswerk te doen ten behoeve van de vereniging. Dit is per 
team ingericht als teamtaak. De inhoud van de teamtaken is terug te vinden in het Technisch 
Beleidsplan (sectie 4.1 Technisch Beleidsplan).  
 

3.3 Materiaal  
Het komende seizoen zal het materiaal waar nodig worden aangevuld. Daarnaast hebben we 
€ 500 euro kooptegoed bij Decathlon die we gaan investeren in nieuw trainingsmateriaal. 
We gaan nog op zoek naar een gepaste bestemming voor dit bedrag.  
 

3.4 Omgang 80/20 regeling  
Omdat Odysseus een studentenvoetbalvereniging is, wordt de regel gehanteerd dat 
tenminste 80 procent van de leden ingeschreven moet staan bij een Nederlandse 
universiteit, de Hogeschool Utrecht, de Universiteit voor Humanistiek of de Hogeschool voor 
de Kunsten Utrecht. Dit percentage was voorheen een vereiste vanuit Mesa Cosa om 
subsidie te ontvangen, maar deze norm is een aantal jaar geleden verlaagd naar 70 procent. 
Om het karakter van Odysseus als studentenvereniging te waarborgen, behouden we de 
norm van 80 procent. Net als de 80/20-regeling wordt het geldende boetesysteem, 
gebaseerd op uitschrijfdeadlines, dit jaar gehandhaafd. Een overzicht van de boetes die 
kunnen worden uitgedeeld, is weergegeven in tabel 3.2. 
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Tabel 3.2. Boetesysteem Uitschrijving 

Uitschrijfdatum  Bedrag boete  

Na 1 mei  €70  

Na 1 juni  €90  

Na 15 juni  €110 (max.)  

 

In de ALV op 25 februari 2022 is een stemming gehouden over het behouden van de huidige 
80/20 regeling. De meerderheid stemde voor het behouden van de huidige regeling. Deze 
blijft daarom van kracht.  
 

3.5 Vrienden van Odysseus (VVO’s)  
We zullen komend jaar weer bezig zijn met het werven van nieuwe VVO’s. Op dit moment 
telt de vereniging 48 VVO’s en we streven ernaar om dit aantal te verhogen naar 53, door 
vertrekkende leden actief te benaderen en de optie te promoten. 
 

Zoals in voorgaande jaren staan de huidige VVO’s vermeld op het VVO-bord aan de voorzijde 
van de Blokhut. Het VVO-bord fungeert als een uiting van dankbaarheid naar en waardering 
van de VVO’s. De huidige staat van het VVO-bord doet deze functie teniet en daarom zullen 
we aankomend jaar het VVO-bord repareren.  
 

Naast het ontvangen van de Purple Brain en/of de nieuwsbrief krijgen VVO’s ook de 
mogelijkheid om aan het eind van het seizoen het jaarboek (zie 5.1.3 Jaarboek commissie) te 
bestellen. Tot slot willen wij op tijd in samenspraak met de VVO’s een mooie bestemming 
voor het VVO cadeau bedenken. 
 

3.6 Alumni  
Aankomend jaar willen we ons alumnibestand verder uitbreiden. Het doel is om het aantal 
alumni van 82 naar 90 te verhogen om zo meer contact met de alumni van Odysseus te 
creëren. De Commissaris Extern gaat in samenwerking met de Alumnicommissie aan de slag 
om dit te verwezenlijken.  
 

3.7 Bestuurskamer  
Sinds de zomer van 2020 is de bestuurskamer van Odysseus gevestigd in het PP9-gebouw 
(hierna te lezen als “Pnyx”) op het Utrecht Science Park. Dit is een tijdelijk gebouw. Om er 
voor te zorgen dat ook de komende besturen in een fijne omgeving kunnen blijven zitten, 
zullen wij blijven lobbyen bij de Universiteit Utrecht voor een goede plek van onze 
bestuurskamer. 
 

3.8 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)  
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht. Voor een 
grote vereniging als Odysseus is het van belang dit goed op orde te hebben. Omdat wij graag 
de privacygegevens van onze leden zo goed mogelijk willen waarborgen, zullen wij 
aankomend jaar gaan kijken op welke punten Odysseus zich nog kan verbeteren. Tot slot 
wordt er gekeken naar de mogelijkheid van het opstellen van een AVG startdocument voor 
commissies, zodat zij weten wat de AVG regeling voor hen betekent.  
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3.9 Capaciteit  
Odysseus kampt al jaren met een capaciteitsprobleem, waardoor de wachtlijst langer is dan 
we zouden willen. Wij zullen, in samenwerking met de werkgroep Olympos 2.0 (zie 6.1 
Olympos 2.0),  door middel van een pilot kijken naar de mogelijkheden om de veldcapaciteit 
van andere voetbalclubs te gebruiken en de mogelijkheid om wedstrijden op vrijdagavond of 
zondagmiddag te spelen. Er zal gekeken worden naar de uitvoerbaarheid van de pilot. Als de 
pilot uitvoerbaar blijk, zal deze in de tweede helft van aankomend seizoen worden 
uitgevoerd. Dit streven is in lijn met ons focuspunt om het beschikbare voetbalaanbod voor 
Utrechtse studenten bij Odysseus te maximaliseren. Een uitgebreide uitleg van de pilot staat 
beschreven in Bijlage 1. 
 

3.9.1 Zondagtak  
In 2014 werd vanwege een gebrek aan animo besloten de zondagtak van Odysseus af te 
schaffen. Met het oog op het aanhoudende capaciteitsprobleem zijn wij echter van mening 
dat Odysseus opnieuw moet kijken naar de mogelijkheden voor een zondagtak. Ook stelt het 
Meerjarenbeleidsplan dat Odysseus de concrete mogelijkheden voor het voetballen op 
zondag dient te onderzoeken.  
 

Het voetballen op zondag zou een kans kunnen zijn om toekomstige leden een plek te 
bieden bij Odysseus, wanneer zij dit verkiezen boven een extra jaar op de wachtlijst. Om 
goed te kijken naar de gevolgen en eventuele obstakels die de zondagtak oplevert zullen wij 
dit jaar verdere stappen zetten door wijze van een uitgebreid onderzoek waarin alle opties 
en pijnpunten van een eventuele zondagtak blootgesteld worden. 
 

3.9.2 Variabele speeldag  
Een aantal voetbalverenigingen in Utrecht zijn op de zaterdag volgepland. Hierdoor is in 
samenspraak met verschillende verenigingen in Utrecht de variabele speeldag 
geïntroduceerd, waarin voetbalverenigingen onderlinge afspraken kunnen maken over het 
inplannen van wedstrijden op vrijdagavond of op zondag. Odysseus heeft voor aankomend 
seizoen aangegeven het convenant wederom niet te ondertekenen, maar wel open te staan 
om andere verenigingen in overleg tegemoet te komen. In overleg met de 
Wedstrijdsecretaris en het betreffende team kan besloten worden om op verzoek van de 
tegenstander een uitwedstrijd op vrijdagavond of zondagmiddag te spelen. Het convenant is 
niet ondertekend, omdat bij ondertekening Odysseus verplicht is teams op alternatieve 
wedstrijddagen in te delen. De haalbaarheid van een variabele speeldag wordt echter wel 
onderzocht tijdens de eventuele uitvoering van de eerder genoemde pilot (zie 3.9 
Capaciteit). 
 

3.10 Toelating mbo-studenten  
Sinds 2020 worden mbo-studenten volgens de wet als student gezien. Echter is er binnen de 
studentensportverenigingen in Utrecht nog geen plek voor deze groep studenten. Wij 
hebben de ambitie mbo-studenten in de nabije toekomst een plek te geven binnen onze 
vereniging en zullen het komende jaar intensief onderzoek doen naar de gevolgen van deze 
toelating. Ook zullen we meedoen aan een tweejarige pilot. Deze plannen staan in lijn met 
ons focuspunt de gelijkwaardigheid binnen de vereniging te vergroten. 
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De tweejarige pilot wordt georganiseerd vanuit de Sportraad en mbo-instellingen in Utrecht. 
Honderd mbo-studenten krijgen de kans zich in te schrijven bij een SSV die zich heeft 
aangesloten bij de pilot. De komende twee jaar wordt op verschillende momenten 
gemonitord hoe de integratie van mbo-studenten binnen SSV’s verloopt. Na de start van de 
pilot op 1 september 2022 zal Odysseus vijftien mbo-studenten toelaten op de wachtlijst. 
Vervolgens zullen we bij aanvang van het seizoen ‘23-’24 vijftien van deze deelnemers met 
voorrang in een wedstrijdteam plaatsen. Op deze manier kan er na dat seizoen een waardige 
evaluatie plaatsvinden. 
 

Tijdens het opstellen van het meerjarenbeleidsplan in 2020 heeft een eerste verkenning 
plaatsgevonden waarna de eventuele gevolgen van een toelating van mbo-studenten uiteen 
zijn gezet. Hieruit bleek dat een eventuele toelating van mbo-studenten voor meer 
studenten zou betekenen dat zij een plek kunnen vinden om met leeftijdsgenoten te 
voetballen en deel te nemen aan sociale activiteiten. Tevens zou toelating bevorderlijk zijn 
voor de diversiteit binnen de vereniging en sluit het aan op de wens om als vereniging 
inclusief tegenover verschillende groepen in de maatschappij te staan. Tot slot kan de wens 
om mbo-studenten toe te laten tot studentensportverenigingen een toevoeging zijn met 
betrekking tot de gesprekken met externe partijen over de faciliteiten die Odysseus worden 
geboden.  
 

Daarentegen brengt de toelating van mbo-studenten ook een aantal uitdagingen met zich 
mee. Zo kampt Odysseus met een groot capaciteitsprobleem. Zolang er geen zicht is op extra 
ruimte om te voetballen, leidt het verwelkomen van een extra doelgroep naar alle 
waarschijnlijkheid tot een groei van de wachtlijst. Een ander aandachtspunt betreft de 
leeftijd van mbo-studenten. Omdat veel mbo-studenten op een lagere leeftijd beginnen aan 
hun studie dan hbo- of wo-studenten, zijn zij gemiddeld vaker minderjarig. Een 
leeftijdsgrens, eventueel opgelegd vanuit U.S.S. Mesa Cosa, kan hierin uitkomst bieden. 
 

3.11 Communicatie  
Odysseus heeft verschillende communicatiekanalen om leden en externe partners over 
formele en informele zaken rondom Odysseus te informeren. Om leden en externen ook op 
persoonlijke wijze te benaderen, wordt de maandelijkse nieuwsbrief voortgezet en digitaal 
verstuurd. Daarnaast krijgen leden een jaarkalender en een handgeschreven 
verjaardagskaart thuisgestuurd. Komend jaar zullen we de jaarkalender, de 
verjaardagskaarten en kerstkaarten bedrukken op duurzaam papier. 
 

3.11.1 Website  
Het bijhouden van de website is afgelopen seizoen de verantwoordelijkheid van de 
Mediacommissie (zie 5.1.2 Mediacommissie) geweest. Er is echter gebleken dat het 
uitbesteden van deze taken niet bevorderlijk is voor de werkstroom, dus zullen deze taken 
door het bestuur worden overgenomen. Binnen het bestuur wordt onderling bepaald wie 
deze functie oppakt. 
 

3.11.2 Social Media  

Instagram  
De Instagrampagina van Odysseus ‘91 zal ook komend jaar een belangrijk 
communicatiekanaal zijn van de vereniging. Naast het promoten van evenementen en het 
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communiceren van sponsordeals, zal er meer nadruk gelegd worden op het uitdragen van 
alles waar Odysseus voor staat. Ook zullen we dit jaar door middel van overzichtelijke 
infographics de leden informeren over de inhoud en uitkomsten van ALV’s. 
 

Het informeren over bestuurswerkzaamheden en het promoten hiervan zal worden 
opgepakt met een nieuw op te richten Instagramaccount. Op dit Instagramaccount worden 
regelmatig berichten geplaatst waarin zowel de formele als informele 
bestuurswerkzaamheden worden toegelicht. Zo zullen we leden nog meer enthousiasmeren 
actief te zijn binnen de vereniging en een transparant beeld geven over besluiten binnen 
Odysseus.  
 

WhatsApp  
Net als in de voorbije jaren wordt WhatsApp gebruikt om promotieberichten via de social 
captains naar teams te sturen. Aankomend jaar zullen we het aantal social captain berichten 
reduceren en worden berichten bondiger. Zo denken wij dat meer mensen de berichten 
zullen lezen. Daarnaast blijft WhatsApp gebruikt worden voor het Fluit-je-Rijk systeem en 
blijft de WhatsAppgroep voor alle trainers waarin tips en oefeningen met elkaar gedeeld 
kunnen worden. 
 

Facebook 

De voorbije jaren zijn de Facebookpagina’s USVV Odysseus ’91 en Argos Odysseus gebruikt 
om evenementen te plaatsen ter promotie van activiteiten. Er is gebleken dat er weinig 
wordt geïnteracteerd met deze berichten, terwijl er veel moeite wordt gestoken in de 
werving en uitnodiging van alle leden. Hierdoor hebben wij besloten dit niet meer door te 
zetten op de Facebookpagina. Het delen van de wedstrijdverslagen van Heren 1 en Dames 1, 
het herplaatsen van Instagramberichten en delen van ander Odysseus nieuws zetten we 
komend seizoen voort. 
 

3.11.3 Ody App  
Aan het begin van vorig seizoen werd de Ody App vernieuwd met het doel de app te laten 
fungeren als belangrijkste communicatiemiddel. Dit jaar zal middels de 
tevredenheidsenquête een evaluatie plaatsvinden en wordt er aan het eind van het seizoen 
gekeken naar de toekomst van de app. 
 

Net zoals de website (zie 3.11.1 Website), zal de Ody App dit jaar beheerd worden door het 
bestuur. De uitbreiding van functies die vorig jaar van start zijn gegaan zullen doorgezet 
worden, waarbij wij een grotere nadruk leggen op het vindbaar maken van belangrijke 
informatie en materialen. Daarnaast zal de functie om notificaties te versturen worden 
geoptimaliseerd om interne communicatie verder te verbeteren. De promotie van de Ody 
App zal daarnaast worden voortgezet om de bekendheid verder te vergroten. 
 

Een uitgebreide uitleg van de Ody App is te vinden in bijlage 2. 
 

3.11.4 Promotiemateriaal  
Vorig jaar is er gewerkt aan een promotiefilm voor Odysseus, die tijdens de eerste ALV 
gepresenteerd zal worden. De beelden van deze promotiefilm zijn afgekocht, waardoor deze 
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de komende jaren hergebruikt kunnen worden om enthousiasme te creëren bij trainers, 
selectiespelers en scheidsrechters om zich bij Odysseus aan te melden.  
 

3.12 Merchandise  
In het verleden is regelmatig nieuwe merchandise toegevoegd aan het assortiment van 
Odysseus. Veel items worden echter niet verkocht en blijven liggen in de blokhut. Om dit in 
de toekomst te voorkomen, voegen wij aankomend seizoen vanuit het bestuur geen nieuw 
merchandise item toe aan het assortiment. Ook stellen wij voor commissies de regel dat ze 
geen nieuwe merchandise meer verkopen of uitdelen op activiteiten van Odysseus, tenzij de 
commissie een goed plan heeft om dit op een duurzame wijze te doen. Dit is enkel mogelijk 
met toestemming van de Commissaris Intern. Daarnaast geldt voor alle huidige en 
toekomstige merchandise dat deze enkel nog op aanvraag wordt besteld, zodat er geen 
merchandise overblijft. Deze maatregelen sluiten aan op ons focuspunt betreffende 
duurzaam beleid. 
 

3.13 Duurzaamheid  
Aankomend seizoen gaan we net als afgelopen jaren hoog inzetten op duurzaamheid binnen 
de vereniging, dit is dan ook één van onze speerpunten. Om deze ambitie te realiseren 
zullen we komend seizoen een aantal regelingen invoeren. Zo willen we aankomend jaar een 
inventarisatie van de CO2-impact van Odysseus maken om vast te stellen waar de vereniging 
grote stappen in kan zetten op het gebied van duurzaamheid. 
 

Tevens gaan we het gebruik van herbruikbare cups uitbreiden door, naast onze eigen 
thuisspelende teams, ook bezoekende verenigingen gebruik te laten maken van ecocups.  
Ook gaan we bij een aantal Ody-activiteiten (de Aftrap, het ledenweekend en de 
benefietactiviteit) werken met de ecocups. Op deze activiteiten betalen deelnemers één 
token voor een ecocup. Gedurende en aan het einde van de activiteit kunnen deelnemers 
bekers weer inleveren in ruil voor tokens of terugbetaling. Om deze plannen te realiseren 
schaffen we nieuwe ecocups aan die worden bekostigd vanuit het eigen vermogen. (zie 2.6 
Investeringen). Tijdens het jaar zal worden bijgehouden hoeveel ecocups er verloren gaan 
om zo een exact beeld te krijgen van de duurzaamheid van dit systeem.   
 

Ook gaan wij investeren in duurzaam meubilair. Vorig jaar investeerde bestuur Van Liefland 
in samenwerking met de VVO’s in een metalen tafel bij de blokhut. Omdat deze goed is 
bevallen en de houten tafels aan vervanging toe zijn, investeren wij in een tweede tafel voor 
de blokhut. Daarnaast zullen wij investeren in een kwalitatief goede partytent die ingezet 
kan worden tijdens verschillende activiteiten van Odysseus en op warme dagen bij de 
blokhut. Ook hiervoor worden twee investeringen vanuit het eigen vermogen gedaan (zie 
2.6 Investeringen). 
 

Tot slot wordt er vanaf aankomend seizoen bij alle activiteiten van Odysseus enkel 
vegetarisch voedsel aangeboden.  
 

3.14 Digitalisering  
De afgelopen jaren zijn door goede arbeid van voorgaande besturen grote stappen gezet om 
Odysseus te digitaliseren. Momenteel heeft Odysseus nog een grote archiefkast. Het streven 
is om zoveel mogelijk daarvan aankomend jaar te digitaliseren en daarbij te kijken welke 
documenten weg moeten volgens de AVG-regelgeving. Hierbij zal ook worden gekeken of 
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google-drive nog het juiste en best aansluitende programma is voor de secretariële 
administratie.  
 

3.15 WBTR  
Vanaf 1 juli 2021 dienen alle verenigingen en stichtingen te voldoen aan de nieuwe Wet 
Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (hierna te noemen “WBTR”). De WBTR is bedoeld om 
bestuur en toezicht van verenigingen en stichtingen te verbeteren. In de WBTR zijn regels 
opgesteld over taken, bevoegdheden, verplichtingen en aansprakelijkheid van het bestuur 
en de Commissie van Advies. De WBTR is afgelopen jaar geïntegreerd in de statuten van de 
vereniging en daarmee van kracht.  
 

3.16 Veldgebruik  
Odysseus beschikt over één kunstgrasveld, waardoor lang niet alle teams op het hoofdveld 
kunnen voetballen. In de basis speelt het hoogst spelende team op het hoofdveld, hierin zijn 
uitzonderingen mogelijk. De Wedstrijdsecretaris draagt de verantwoordelijkheid en zorgt 
voor een eerlijke verdeling en goede communicatie naar de teams toe. Tabel (3.3) geeft 
duidelijkheid over het gebruik van het hoofdveld. 
 

Tabel 3.3 Voorrang hoofdveld wedstrijddagen 

A-selectie B-/C-selectie Hoofdveld 

Competitiewedstrijd Competitiewedstrijd A-selectie 

Oefenwedstrijd Competitiewedstrijd B-/C-selectie 

Training Competitiewedstrijd B-/C-selectie 

 

3.17 Vertrouwenscontactpersoon  
Sinds vorig seizoen zijn er weer twee getrainde interne vertrouwenscontactpersonen (hierna 
te lezen als “VCP”) beschikbaar voor de leden van Odysseus. Uit de jaarlijkse 
tevredenheidsenquête is echter gebleken dat weinig leden op de hoogte zijn van het 
bestaan van de vertrouwenscontactpersonen. Wij zullen daarom over het hele jaar de 
vertrouwenscontactpersonen actiever promoten, bijvoorbeeld via Instagram en e-mail, om 
de bekendheid te vergroten. Tevens zijn er bij de Sportraad twee externe 
vertrouwenscontactpersonen beschikbaar waar leden een beroep op kunnen doen. Zo 
kunnen leden zelf bepalen waar hun voorkeur naar uitgaat wanneer zij behoefte hebben aan 
een vertrouwelijk gesprek. 
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4. Sportief beleid 
Odysseus is een studentensportvereniging waar gezelligheid en prestatiegericht voetbal 
centraal staan. Voor de A-selectie ligt de nadruk op prestatiegericht voetbal, de B-selectie 
combineert prestatiegericht voetbal met gezelligheid en voor de C-selectie is gezelligheid het 
belangrijkste aspect. Het hieronder beschreven Sportief Beleid komt voort uit deze 
kernwaarden. 
 
4.1 Technisch Beleidsplan  
Drie seizoenen geleden heeft bestuur Baas in samenwerking met de Technische Commissie 
het Technisch Beleidsplan opgesteld. Dit beleidsplan omvat het sportief beleid van de 
vereniging dat wordt uitgedragen. Dit document fungeert als leidraad voor het technische 
sportieve beleid van Odysseus en zal op twee momenten gedurende het jaar worden 
geëvalueerd. 
 

4.2 Doelstellingen  
Om verscheidenheid in niveaus aan te bieden en te waarborgen zijn er voor alle 
wedstrijdteams langetermijndoelstellingen vastgesteld (zie Technisch Beleidsplan sectie 
2.3.1). Naast de langetermijndoelstelling, heeft elk team ook een jaardoel. Deze doelstelling 
wordt aan het begin van het seizoen opgesteld door de Technische Commissie, in 
samenspraak met de trainers en/of spelers. Voor de A-selectie geldt dat ook het bestuur bij 
deze doelstelling wordt betrokken en dat de voortgang gedurende het seizoen wordt 
geëvalueerd. In zijn algemeenheid geldt dat de doelstellingen een leuke manier zijn om 
betrokkenheid binnen de vereniging te stimuleren. 
 

4.3 Scheidsrechters 

Wij richten ons net als voorgaande jaren op het verbeteren van het scheidsrechterssysteem. 
Het doel is om zowel de kwantiteit als de kwaliteit van de scheidsrechters binnen de club te 
verhogen. Zo zullen we scheidsrechters beter voorlichten en praktische tips meegeven om 
het fluiten makkelijker te maken door een informatieborrel (in het verleden ‘scheidsrechters 
informatieavond’) voor alle fluitende leden te organiseren. Met deze naamsverandering 
hopen we de avond aantrekkelijker te maken, zodat meer leden aanwezig zullen zijn. Tijdens 
deze avond zal een ervaren clubscheidsrechter van Odysseus een korte voorlichting geven 
waarbij de belangrijkste regels aanbod zullen komen.  
 

Daarnaast zullen wij aan het begin van de tweede seizoenshelft een tweede borrel 
organiseren. Deze zal fungeren als een evaluatiemoment waarbij onder andere uitdagingen 
en moeilijke situaties besproken kunnen worden. Deze beide avonden zijn verplicht als je 
binnen Odysseus wil fluiten. Hiermee hopen wij de kwaliteit van de scheidsrechters te 
verhogen en onze leden met meer zelfvertrouwen de wedstrijden te laten leiden. 
 

Een ander middel dat we meer zullen inzetten is de mogelijkheid om als beginnend 
scheidsrechter, Fluit-je-Rijker of teamscheidsrechter gebruik te kunnen maken van een 
ervaren scheidsrechter die meekijkt. De Fluit-je-Rijkers en teamscheidsrechters kunnen dit 
zelf aanvragen voor de eerste drie wedstrijden die zij fluiten. Een beschikbare 
clubscheidsrechter, Fluit-je-Rijker of bestuurslid zal de gehele wedstrijd mee kijken en aan 
de zijlijn staan om eventueel feedback te geven. Wij willen hiermee bereiken dat onervaren 
scheidsrechters zich gesteund voelen en meer kunnen leren.  



 18 

 

4.3.1 Fluit-je-Rijk  
Tijdens het seizoen ‘21-’22 bleken een heel aantal leden enthousiast te zijn om deel te 
nemen aan Fluit-je-Rijk. Wij gaan het systeem dit jaar nog een jaar doorzetten en evalueren 
hoe we dit zo optimaal mogelijk kunnen gebruiken.  
 

4.3.2 Clubscheidsrechters 

Clubscheidsrechters zijn scheidsrechters met een opleiding ‘Verenigingsscheidsrechter 
veldvoetbal’ (aangeboden door de K.N.V.B.), die op verzoek van de Wedstrijdsecretaris 
wedstrijden willen fluiten voor Odysseus. Dit kunnen leden van Odysseus of scheidsrechters 
van buitenaf zijn. Clubscheidsrechters ontvangen per gefloten wedstrijd een vergoeding van 
€ 35,-. Om het volgen van een opleiding ‘Verenigingsscheidsrechter veldvoetbal’ voor leden 
aantrekkelijker te maken, betaalt Odysseus de opleiding ‘Verenigingsscheidsrechter 
veldvoetbal’ volledig. Momenteel heeft Odysseus vijf clubscheidsrechters. Er zijn in het 
afgelopen seizoen twee clubscheidsrechters bij gekomen. Aankomend seizoen zijn er een 
aantal leden die hebben aangegeven de opleiding ‘Verenigingsscheidsrechter veldvoetbal’ te 
willen doen en daarna voor Odysseus als clubscheidsrechter aan de gang te willen gaan. 
 

Om onze clubscheidsrechters uit ons eigen ledenbestand te bedanken, ontvangen zij het 
hele seizoen lang Paarse Helden korting en zullen zij aan het einde van het seizoen 
uitgenodigd worden om deel te nemen aan de vrijwilligersbedankdag.  
 

Ook zullen wij de keuze om clubscheidsrechter te worden of te blijven toevoegen aan het 
uitschrijfformulier. Op deze manier kunnen oud-leden langer verbonden blijven aan 
Odysseus. Zij krijgen daarbij ook nog toegang tot activiteiten en kunnen ook gebruik maken 
van Paarse Helden korting. 
 

 4.3.3 Scheidsrechterscommissie  
De Scheidsrechterscommissie krijgt dit jaar meer aandacht. Wanneer iemand voor het eerst 
een wedstrijd gaat fluiten, is het uitgangspunt dat iemand uit de Scheidsrechterscommissie 
ter ondersteuning aanwezig is. Verder wordt van deze commissie verwacht dat zij helpen bij 
het promoten van het volgen van de opleiding ‘Verenigingsscheidsrechter veldvoetbal’ 
onder de Fluit-je-Rijkers. Een lid van de Scheidsrechterscommissie zal aan het begin van het 
seizoen een cursus geven aan alle teamscheidsrechters tijdens de informatieborrel voor 
scheidsrechters. Door middel van deze cursus hopen wij de kwaliteit van de 
teamscheidsrechters te verhogen. Op deze cursus zal ook de mogelijkheid om een de 
opleiding ‘Verenigingsscheidsrechter veldvoetbal’ te volgen of het worden van Fluit-je-Rijker 
gepromoot worden. 
 

4.4 Voetbalcursus  

 4.4.1 Herencursus  
Bestuur Van Liefland heeft vorig jaar, in navolging van de populaire dames cursus, de 
herencursus geïntroduceerd. Aankomend jaar zullen wij deze lijn doorzetten door ook weer 
een herencursus te organiseren. Deze cursus zal net als de damescursus tien weken zijn. 
 

Daarnaast zal de cursus dit jaar niet exclusief worden geleid door de herenselectie, maar 
door leden die op een laagdrempelige manier kennis willen maken met het trainersvak. 
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 4.4.2 Damescursus  
In navolging van bestuur Van Liefland zullen wij inzetten op het organiseren van tenminste 
één damescursus. Aan de hand van het aantal aanmeldingen voor de eerste cursus, willen 
we bepalen of er ook een tweede cursus komt. Dit om te voorkomen dat we dames moeten 
teleurstellen in verband met te weinig aanmeldingen. Deze tweede cursus zal ook worden 
geleid door leden die op een laagdrempelige manier kennis kunnen maken met het 
trainersvak. 
 

 4.4.3 International cursus  
Afgelopen seizoen is er een international cursus gegeven. Het doel hiervan is de inclusiviteit 
vergroten en Odysseus onder de aandacht te brengen van internationale studenten. De 
cursus werd positief ontvangen. Daarom zullen wij deze cursus doorzetten. 
 

4.5 Trainers  
Het hebben van een trainer is erg bevorderlijk voor een team. Het afgelopen seizoen is het 
werven van trainers erg moeizaam gebleken, daarom gaan we dit jaar in een vroeg stadium 
proactief aan de slag met het aantrekken van trainers. Samen met de Technische Commissie 
zal het bestuur zoeken naar mogelijkheden om meer trainers te werven. Tevens zullen de 
huidige strategieën om trainers te werven worden geëvalueerd en waar nodig herzien. Ons 
doel is voorafgaand aan seizoen ‘23-’24 elk team te kunnen voorzien van een trainer. 
 

Ook zullen we de herencursus laten leiden door leden die op een laagdrempelige manier 
kennis willen maken met het trainersvak (zie 4.4.1 Herencursus). Hiermee hopen we meer 
enthousiasme te genereren en nieuwe trainers aan te kunnen stellen.  
 

4.5.1 Trainersvergoeding  
Afgelopen seizoen heeft bestuur Van Liefland, met instemming van de ALV, besloten het 
vergoedingssysteem voor trainers aan te passen en ervaring mee te laten wegen. In bijlage 3 
is te lezen op basis van welke criteria trainers bij Odysseus vergoed worden.  
 

 4.5.2 Trainersavond  
Aangezien de meeste trainers binnen onze verenging weinig tot geen ervaring hebben in het 
geven van trainingen en het coachen van wedstrijden, gaan wij hen voorlichten door middel 
van de trainers informatieavond. Trainers krijgen een theoretische voorlichting waarna ze 
deze theorie, onder begeleiding van de voorlichter, in praktijk brengen.  
 

 4.5.3 Professionalisering  
Met het doel de kennisuitwisseling tussen trainers onderling te professionaliseren, is tijdens 
seizoen ‘20-’21 een trainersplatform opgezet waarmee interne en externe trainers 
oefeningen met elkaar kunnen uitwisselen (zie ook het Technisch Beleidsplan sectie 4.3). In 
het afgelopen seizoen is er niet optimaal gebruik van te zijn gemaakt. Komend jaar zullen wij 
het trainersplatform weer promoten en wordt samen met de Technische Commissie 
gekeken naar verdere mogelijkheden om het trainersplatform uit te bouwen, zoals het 
motiveren van A-selectietrainers om hun trainingen op dit platform te delen.  
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Verder biedt Odysseus via de KNVB de Juniorencursus en de UEFA A-, B- en C-cursus aan. De 
cursussen worden voor 70 procent vergoed door de opleidingssubsidie van USS Mesa Cosa, 
mits deze op tijd wordt aangevraagd. Na het afronden van de cursus moet de cursist nog 
minimaal één seizoen training geven bij Odysseus om de cursus volledig vergoed te krijgen. 
Om het niveau van de trainers en de trainingen te verhogen, promoten wij deze cursussen 
actief door trainers persoonlijk te wijzen op de mogelijkheid van het volgen van een cursus. 
 

4.6 Rol aanvoerders  
Aangezien het voor nieuwe aanvoerders onduidelijk kan zijn wat er allemaal komt kijken bij 
het aanvoerderschap, zullen we dit jaar een nieuw overzicht maken van alle belangrijke 
taken. Hierin zal onder andere uitgelegd worden wat er van aanvoerders verwacht wordt, 
maar ook zal hierin meer informatie staan over teamscheidsrechters en het Fluit-je-Rijk 
systeem. Zo willen we het gemakkelijker maken voor de aanvoerders. Dit sluit aan bij ons 
focuspunt de interne communicatie te verbeteren. 
 

Ook gaan we een aanvoerdersavond organiseren waar aanvoerders een voorlichting over 
hun taken en verantwoordelijkheden krijgen. 
 

4.7 7 tegen 7 competitie trainingsteams  
Afgelopen seizoenen werd opgemerkt dat ook de trainingsteams Dames 9 en Dames 10 
behoefte hebben aan het spelen van wedstrijden. Aangezien de mogelijkheden voor het 
inplannen van extra wedstrijden op de zaterdag te beperkt zijn, hebben Dames 9 en Dames 
10 afgelopen jaar meegedaan met een door de KNVB georganiseerde 7 tegen 7 competitie 
op de vrijdagavond. Bij Dames 9 en Dames 10 is geëvalueerd hoe de competitie beviel. 
Omdat de reacties positief waren, zullen wij ook aankomend seizoen Dames 9 en Dames 10 
weer inschrijven voor de door de KNVB georganiseerde 7 tegen 7 competitie op de 
vrijdagavond. 
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5. Sociaal beleid 
Gedurende het jaar bieden wij als studentensportvereniging een grote hoeveelheid sociale 
activiteiten aan. Er worden borrels, feesten, toernooien en andere activiteiten 
georganiseerd. Het doel van de sociale activiteiten is om de gezelligheid binnen de 
vereniging te stimuleren en de leden actief te betrekken bij de vereniging. 
 
5.1 Commissies  
Binnen Odysseus bestaan verschillende commissies die verantwoordelijk zijn voor het 
organiseren van sociale activiteiten. De sociale mediakanalen van Odysseus worden gebruikt 
om informatie te verschaffen over de verschillende commissies en om commissie-
aanmeldingen te promoten. Om de commissies actief te kunnen blijven ondersteunen, 
zullen aan het begin van dit jaar de commissie-draaiboeken verder bijgewerkt worden met 
behulp van de voorzitters van vorig seizoen. Daarnaast zullen bepaalde commissies een 
verandering ondergaan in hun werkzaamheden. Dit met het doel om bepaalde commissies 
meer invloed te geven binnen de vereniging, activiteiten aantrekkelijker te maken en nieuwe 
ideeën mogelijk te maken. 
 

 5.1.1 Purple Brain commissie  
De Purple Brain commissie zal dit jaar drie Purple Brain’s gaan uitgeven in tegenstelling tot 
de vier uitgaven van afgelopen jaren, omdat hiervoor een jaarboek in de plaats zal komen 
(zie 5.1.3 Jaarboekcommissie).  
 

 5.1.2 Mediacommissie  
Vorig seizoen werd de website bijgehouden door de Mediacommissie. Het bestuur zal de 
taken van de website dit jaar op zich gaan nemen (zie 3.11.1 Website). Hierdoor zal de 
functie van Commissaris Website worden opgeheven.  
 

5.1.3 Jaarboekcommissie  
Het aankomende jaar zullen wij beginnen met het opzetten van een jaarboek. Deze 
commissie zal zich een jaar lang bezig houden met het verzamelen van content, 
beeldmateriaal en dit in een boek verwerken. 
 

Wij zijn ons ervan bewust dat het eerste jaarboek veel tijd en inzet zal vergen. Het is daarom 
ook de taak van de Commissaris Intern om dit proces in goede banen te leiden.    
 

 5.1.4 Bandcommissie  
Vorig jaar is de Bandcommissie in het Huishoudelijk Reglement opgenomen als nieuwe 
commissie. Wij zullen dit jaar € 400,- investeren in de commissie. Hiermee wordt de 
Bandcommissie gesteund in het huren van oefenruimtes en vervoer van apparatuur.  
 

 5.1.5 Ody Unites  
Wij zullen een naamswijziging doorvoeren van ‘benefietwedstrijd’ naar ‘benefietfestival’. 
Deze naamsverandering geeft zowel een accurate representatie van de primaire focus op 
activiteiten om geld op te halen voor het goede doel, als dat het zorgt voor meer 
enthousiasme om naar de activiteit te komen. Voetbal zal nog steeds onderdeel uitmaken 
van het benefietfestival, echter niet langer in de bekende vorm. Ook zal het nieuwe 
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‘benefietfestival’ worden gecombineerd met een VVO- en relatiedag om meer sponsoren en 
aanwezigheden aan te trekken. 
 

 5.1.6 DJ-commissie  
De DJ-commissie heeft door de coronaperiode afgelopen jaar voor het eerst volledig mogen 
functioneren. Tijdens verschillende activiteiten werd de commissie ingezet en dit werd als 
zeer positief ervaren. Afgelopen jaar werd er per activiteit gekeken naar de inzet van de DJ-
commissie, waar wij dit jaar vanaf het begin in samenspraak met de commissie afspraken 
willen maken waar de DJ’s worden verwacht. Daarnaast kunnen commissies in samenspraak 
met en op basis van de beschikbaarheid van de DJ’s de commissie inzetten.  
 

5.1.7 Inclusiecommissie  
Naar het idee van bestuur Van Liefland zal dit jaar de Inclusiecommissie opgericht worden. 
Deze commissie zal uit circa zes leden bestaan en zal dienen als adviserend gevend orgaan. 
Er zal daarom geen bestuursafgevaardigde deel uitmaken van deze commissie. Binnen de 
vereniging zullen ze zichtbaar zijn langs de lijn en beschikbaar als klankbord voor vragen en 
dilemma's. Deze commissie is open voor iedereen. Deze commissie zal tijdens drie 
terugkoppel momenten gedurende het seizoen diens bevindingen en meningen kenbaar 
maken aan de bestuursverantwoordelijke. Naast een adviserende functie zullen zij ook rol 
spelen tijdens de organisatie van meerdere activiteiten. Hierbij zal het gaan om onder 
andere roze zaterdag. Daarnaast draagt de Inclusiecommissie de verantwoordelijkheid over 
de organisatie rond de pride boot.  
 

 5.1.8 Sponsorcommissie  
In de afgelopen jaren is er op verschillende wijze geprobeerd invulling te geven aan de 
Sponsorcommissie. Het doel van de commissie was enerzijds het voorkomen dat bedrijven 
dubbel benaderd worden en anderzijds de Chefs Sponsoring meer in contact te brengen met 
elkaar en de Commissaris Extern. Op basis van vorig seizoen concluderen we echter dat de 
Sponsorcommissie aankomend jaar niet van toegevoegde waarde zal zijn voor de vereniging. 
Daarom hebben we besloten om de Sponsorcommissie met ingang van komend seizoen af te 
schaffen. Wel zal de Commissaris Extern gedurende het seizoen contact onderhouden met 
de Chefs Sponsoring van desbetreffende commissies en krijgen ze toegang tot een 
gezamenlijk sponsorbestand. Wij zijn ervan overtuigd dat deze middelen toereikend genoeg 
zijn voor de Chefs Sponsoring om hun taak uit te voeren. 
 

5.2 Communicatie nieuwe leden  
Odysseus is een grote vereniging die op meerdere vlakken anders functioneert dan andere 
verenigingen. Dit kan voor nieuwe leden overweldigend zijn. Om de vereniging 
toegankelijker te maken voor eerstejaars, zal de informatiebundel herschreven worden. 
Hierbij wordt gefocust op een bondige omschrijving van de belangrijkste zaken en een 
overzicht van informatiebronnen voor verdere informatie. Dit sluit aan bij ons focuspunt de 
interne communicatie te verbeteren. 
 

5.3 Vrijwilligerswaardering  
Afgelopen jaren is geïnvesteerd in het vergroten van de waardering voor vrijwilligers. Wij 
zullen volgend jaar deze investeringen samenbrengen, door de vrijwilligersbedankdag samen 
te voegen met de aanvoerdersbedankdag. Ook wordt er komend seizoen meer budget 
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vanuit de vereniging vrijgemaakt voor de vrijwilligersbedankdag. Zo wordt er een grotere 
activiteit georganiseerd en hopen we onze vrijwilligers een waardige bedankdag te geven 
voor hun inzet. 
 

5.4 Social captain  
Afgelopen jaren hebben wij gemerkt dat het idee van de social captain aanslaat. Toch blijft 
de rol van de social captain in veel teams beperkt tot het doorsturen van WhatsApp-
berichten. Om de social captains optimaal te benutten, gaan wij de social captains 
stimuleren activiteiten mondeling actief te promoten om de betrokkenheid binnen het team 
nog meer te vergroten.  
 

5.5 Contact met andere verenigingen  
Afgelopen seizoen heeft bestuur Van Liefland de ambitie uitgesproken het contact met 
andere studentenvoetbalverenigingen te vergroten. Zo werd er in samenwerking met vier 
verenigingen voor het eerst een gezamenlijk toernooi georganiseerd in Rotterdam. Het 
organiseren van gemeenschappelijke activiteiten zorgt voor een sterkere band en een 
leerzame informatie-uitwisseling tussen verenigingen. Komend jaar wordt dit beleid daarom 
voortgezet en wordt er opnieuw een gezamenlijk toernooi georganiseerd.  
 

5.6 Wangedrag  
Om de goede en veilige sfeer bij onze vereniging te waarborgen, zullen wij net als vorig jaar 
grensoverschrijdend gedrag niet accepteren. Indien een lid de sfeer verstoort door fysiek 
en/of verbaal agressief gedrag te vertonen of door gebruik te maken van verboden 
middelen, worden passende maatregelen getroffen door het bestuur. Ook wangedrag op 
sociale media kanalen die de naam van Odysseus vermelden, zoals de Instagram pagina's 
van teams, wordt niet getolereerd. Deze maatregelen zullen door het vernieuwde HR en 
vernieuwde statuten op een meer consistente en juiste manier kunnen uitgevoerd worden. 
 

5.7 Actiefste team competitie  
Om leden te stimuleren nog meer deel te nemen aan activiteiten, is vorig jaar de actiefste 
team competitie opgericht. De actiefste team competitie is een succes gebleken, waardoor 
ook dit jaar de competitie zal worden gehouden.  
 

5.8 Inclusiviteit  
In lijn met bestuur Van Liefland zullen wij ons dit jaar ook weer inzetten om de inclusiviteit 
binnen Odysseus te vergroten. Als vereniging besteden wij veel aandacht aan het betrekken 
van ondervertegenwoordigde groepen en aan de acceptatie van minderheidsgroepen. Wij 
zullen als vereniging uitdragen dat iedereen, ongeacht diens etniciteit, geloofsovertuiging, 
opleiding of seksuele geaardheid, geaccepteerd wordt bij Odysseus, en dat discriminatie niet 
wordt getolereerd. Ook starten we dit jaar met een onderzoek naar de toelating van mbo-
studenten (zie 3.10 Toelating mbo-studenten). 
 

Dit jaar zullen wij ons opnieuw inzetten om een plek te bemachtigen tijdens de Utrechtse 
Pride. We gaan kijken of het mogelijk is om deze boot alleen met Odysseus leden te vullen. 
Tot slot is er door bestuur Van Liefland een nieuwe commissie geïntroduceerd, de 
Inclusiecommissie. Zij zullen de vereniging voorzien van advies op het gebied van 
inclusiviteit  (zie 5.1.7 Inclusiecommissie).  
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6. Olympos 
Het Utrecht Science Park, waarop Olympos gelegen is, staat aan de vooravond van grote 
veranderingen en wordt heringericht. Ook Olympos zelf moet in 2028 op de schop en gaat 
allicht gedeeltelijk verhuizen naar een andere plek op het Utrecht Science Park. De plannen 
hiervoor staan bekend onder noemer Olympos 2.0. Het is aan ons, en komende besturen, 
om de belangen van Odysseus in deze transitie zo goed mogelijk te behartigen.  
 
6.1 Olympos 2.0  
In 2028 wordt Olympos 2.0 gerealiseerd. Deze ontwikkelingen vallen samen met de 
herinrichting van het Utrecht Science Park, waarvoor de Gemeente Utrecht aan het eind van 
seizoen ‘21-’22 een omgevingsvisie heeft vastgesteld. In deze omgevingsvisie is het 
uitgangspunt van de gemeente om de sportfaciliteiten op het Utrecht Science Park zoveel 
mogelijk bijeen te brengen rondom het huidige Sportpark Olympos. Aangezien er 
doorslaggevende beslissingen in de huidige fase worden genomen, is het dit jaar wederom 
cruciaal om de belangen van Odysseus voor de toekomst te behartigen. Deze belangen 
betreffen het verkrijgen van meer ruimte en mogelijkheden om als vereniging te groeien. 
Daarom maakt Odysseus zich in het kader van Olympos 2.0 sterk voor uitbreiding van de 
veldcapaciteit, meer kunstgras in plaats van natuurgras en het behoud van de bestaande 
faciliteiten, zoals de blokhut en de tribune. 
 

Om de belangen van Odysseus optimaal te behartigen wordt net als in het verleden nauw 
samengewerkt met andere veldsportverenigingen en de Sportraad. Daarnaast zullen wij bij 
alle USP-gerelateerde bijeenkomsten aanwezig zijn om onze stem te laten horen. Ook is in 
het seizoen ’20-‘21 door de werkgroep Olympos 2.0, bestaande uit de vicevoorzitter en de 
voorgaande drie vicevoorzitters van onze vereniging, een document genaamd ‘Naslagwerk 
Olympos 2.0’ opgesteld, waarin de visie van Odysseus betreffende Olympos 2.0 wordt 
vastgelegd en uitgedragen. Dit document zal als leidraad worden gebruikt voor de positie die 
Odysseus inneemt bij alle bijeenkomsten die in het teken staan van Olympos 2.0. 
 

6.1.1 Sportraad  
De sportraad is een zeer belangrijk orgaan in het behartigen van de belangen van Odysseus 
rondom de plannen van Olympos 2.0. Vanwege een gebrek aan aanmeldingen bestaat 
aankomend jaar de mogelijkheid dat de Sportraad zonder bestuursleden zijn 
werkzaamheden moet invullen. Op dit moment wordt er gewerkt aan een alternatief plan 
om SSV’s de werkzaamheden van de sportraad in te vullen. Wij willen hieraan graag 
bijdragen en waar mogelijk het voortouw nemen.  
 

Ook zullen wij aankomend jaar enerzijds streven naar het creëren van meer bekendheid van 
de activiteiten van de Sportraad onder de leden van Odysseus. Anderzijds willen wij onze 
leden aanzetten tot meer betrokkenheid bij de activiteiten van de Sportraad, zoals het 
vervullen van een bestuursjaar. Dit zullen wij doen door middel van actieve promotie van de 
voor Odysseus relevante Sportraad activiteiten via onze sociale mediakanalen en tijdens de 
besturen info avond. Op deze manier hopen wij de lijntjes tussen Odysseus en de Sportraad 
te verkleinen, zodat de Sportraad de belangen van Odysseus in het kader van Olympos 2.0 
sneller zal aandragen in de onderhandelingen met de Universiteit Utrecht en de Gemeente 
Utrecht. 
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6.2 OlymPas  
Voor alle leden van de studentensportverenigingen is het verplicht om in het bezit te zijn van 
een OlymPas die minimaal geldig is tot en met 31 juli 2023. Dit jaar wordt hierop wederom 
strikt gecontroleerd, door leden zonder OlymPas vroegtijdig aan te spreken. Daarnaast is het 
eerder ingevoerde boetesysteem goed bevallen en zal het worden gehandhaafd voor leden 
die vanaf 1 oktober nog geen OlymPas hebben. Indien een lid vanaf 1 oktober nog niet in het 
bezit is van een gekoppelde OlymPas, wordt een boete uitgedeeld aan dit lid en wordt 
persoonlijk contact gezocht met deze persoon. De hoogte van de boete is afhankelijk van de 
gestelde deadline. 
 

De OlymPas wordt dit jaar € 10,- duurder, maar tot en met 30 september is er een 
kortingsactie waardoor de OlymPas maar € 120,- kost. We zullen dit duidelijk maken onder 
de leden middels verschillende communicatiekanalen. 
 

Tabel 6.1 Boetes OlymPas 

Na gestelde datum nog geen 
gekoppelde OlymPas 

Hoogte van de 
boete 

Overige maatregelen 

01-10-2022 € 15,- 
 

15-10-2022 € 30,- (met € 15,- 
verhoogd) 

 

01-11-2022 € 50,- (met € 20,- 
verhoogd) 

• Blokkade in Sportlink 
• Geen toegang tot trainingen, 

wedstrijden en activiteiten 

 

6.3 Blokhut  
De blokhut is het visitekaartje van Odysseus en de plek waar uitteams, trainers en 
scheidsrechters worden ontvangen. We willen dat de binnen- en buitenkant er altijd 
professioneel en goed verzorgd uitzien.  Aan de zijkanten bevinden zich opbergbakken voor 
verschillende trainingsmaterialen. Hiervan zijn de deksels kapot. Wij gaan deze deksels 
repareren. Verder gaan wij kijken naar de mogelijkheid om nog meer opbergbakken aan de 
zijkanten van de blokhut te bouwen, voor meer opslag. Tot slot gaan we in het kader van het 
bevorderen van gezelligheid langs de lijn de eerder genoemde extra picknick tafel voor de 
blokhut aanschaffen (zie 2.6 Investeringen). 
 

6.4 Alcoholbeleid  
Odysseus hanteert het alcoholbeleid van Olympos. Ondanks de behoefte onder de leden om 
alcohol te drinken langs de velden, zien wij er als bestuur op toe dat er alleen alcohol wordt 
gedronken op de toegestane plekken. Wel proberen we optimaal gebruik te maken van het 
beperkte aantal tapontheffingen dat de gemeente aan Olympos verleent, door met andere 
studentensportverenigingen samen te werken bij het plannen van evenementen waarvoor 
een tapontheffing kan worden aangevraagd. 
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Bijlage 1: Pilot ruimte creëren USP 
Het plan is een pilot te starten in de tweede seizoenshelft van ‘22-’23 (zonder al extra teams 
te plaatsen), waarmee teams op alternatieve momenten trainen en wedstrijden spelen. Dit 
zouden we kunnen doen door twee pilots te starten die parallel aan elkaar lopen (een x 
aantal weken): 

1. Wedstrijden inplannen op vrijdagavond of zondagmiddag indien er geen 7 tegen 7 
wedstrijden plaatsvinden. 

2. Trainen bij andere verenigingen. Het is hierbij zeer wenselijk dat Odysseus ook over 
een kleine materiaalopslag kan beschikken bij de desbetreffende verenigingen, of 
over voldoende materialen kan beschikken van de verenigingen zelf. Dit voorkomt 
veel moeilijkheden omtrent het heen en weer sjouwen van trainingsmaterialen, die 
de bereidheid van teams kan verlagen. Mocht het trainen bij andere verenigingen 
goed bevallen, dan zou het een optie kunnen zijn om in de toekomst structureel bij 
andere verenigingen te trainen. Ook hiervoor dient de pilot als test om te kijken of 
we, door middel van extra trainingsruimte, op een structurele manier zouden kunnen 
groeien door extra wedstrijdteams te kunnen plaatsen. We hebben namelijk gezien 
bij andere studentenverenigingen dat dit goed werkt, en dat zij hier veel uithalen 
(USHC, USRS en RUS). 

 

Het plan van deze pilots wordt uitgevoerd op basis van twee argumenten: 
• Onderzoek doen naar mogelijkheden om meer teams te kunnen plaatsen. 

o Onderzoeken hoe het bevalt om op vrijdagavond wedstrijd op Olympos te 
voetballen 

• Onderzoeken hoe het bevalt om bij andere verenigingen te trainen middels 
een rouleersysteem. Dat dit op een duurzame manier mogelijk is, is immers 

een noodzakelijke voorwaarde voor het inplannen van wedstrijden op 

vrijdagavond 

• De grasvelden ontlasten, zodat de kwaliteit van deze velden beter kan worden 
gehandhaafd. 

 

Het lijkt niet haalbaar om de A-selectie mee te nemen in de pilot voor vrijdagavond voetbal, 
aangezien zij op donderdagavond nog trainen. Wel kan de A-selectie meedoen aan de pilot 
voor trainingen bij andere voetbalverenigingen. 
 

Na de tweede seizoenshelft van seizoen ‘22-’23 kunnen de pilots worden geëvalueerd door 
middel van de jaarenquête en indien wenselijk ook door middel van een 

inputsessie. 
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Bijlage 2: Ody App 
Momenteel heeft Odysseus via ClubApp een eigen app. De bekendheid van deze app onder 
de leden is echter erg laag. Daarbij komt kijken dat de mogelijkheden van de app nog niet 
optimaal benut worden. Daarom zullen wij aankomend jaar de app optimaliseren met als 
voornaamste doel de interne communicatie en bekendheid te vergroten.  
 

In de vernieuwde app moeten onderstaande functies worden opgenomen.   
 

Ledenpas 

In de Ody App zal een ledenpas geplaatst worden. Op vertoon van deze ledenpas kan ieder 
lid korting krijgen bij de stamkroeg Walden. 
 

Teamtaken 

In de app zal een overzicht worden geplaatst van welk team wanneer een teamtaak heeft. 
Door de teamtaken in de Ody App te plaatsen kunnen leden snel en makkelijk terugvinden 
wanneer zij bijvoorbeeld een wedstrijd moeten fluiten. De teamtaken zullen ook nog steeds 
naar de aanvoerders gestuurd worden, maar het plaatsen van de teamtaken in de app moet 
voor extra overzicht zorgen.  
 

Inschrijven activiteiten 

De inschrijfformulieren voor de activiteiten en feesten zullen voortaan ook in de Ody App 
geplaatst worden. Zo hoef je niet op de website te zoeken, maar heb je een duidelijk 
overzicht van de formulieren die nog open staan. Dit is vooral handig wanneer je als lid jezelf 
wil inschrijven voor een activiteit, maar je door de vele berichten in je teamgroepsapp het 
social captain bericht niet makkelijk kan terugvinden.  
 

Wedstrijdschema 

Het wedstrijdschema zal ook in de app te vinden zijn. Zo kan je makkelijk zien hoe laat en 
waar je een wedstrijd speelt. Het veld en de kleedkamers zullen bij thuiswedstrijden ook bij 
de wedstrijden benoemd worden.  
 

Nieuwsupdates 

Alle nieuwsupdates zullen niet alleen meer op de website te vinden zijn, maar ook in de Ody 
App. Leden kunnen zo via de app op de hoogte blijven van alles wat er binnen Odysseus 
speelt.  
 

Foto’s 
De foto’s van activiteiten zullen niet alleen op de website te vinden zijn, maar ook op de Ody 
App.  
 

Agenda 

Alle evenementen zullen ook in de app geplaatst worden. Zo is er een duidelijk overzicht van 
de activiteiten die gaan plaatsvinden.  
 

Sponsoren 



 28 

Voor de sponsoren kunnen er ook bepaalde dingen in de app geplaatst worden. Zo kan er 
voor de Walden besloten worden om beschikbare vacatures in de app te plaatsen. Wat er in 
de app geplaatst wordt kan in overleg met de huidige sponsoren besloten worden.  
 

Doelen app 

Doel 1: Bekendheid van de app vergroten. Tijdens de afname van de tevredenheidsenquête 
in seizoen ‘22-’23 moet minstens 90 procent van de leden weten van het bestaan van de app 
en 55 procent van de leden de app gedownload hebben.  
 

Doel 2: Het is de bedoeling dat de app het belangrijkste communicatiemiddel gaat worden.  
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Bijlage 3: tabellen nieuwe trainingsvergoeding 
Tabel 1: Voorgaande vergoedingssysteem trainers A-selectie 

 

Schaal Ervaring* (zonder 
TC3/UEFA-C) 

Vergoeding Schaal Ervaring* (met 
TC3/UEFA-C) 

Vergoeding 

1 0 jaar 118 
   

2 1 jaar 329 5 1 jaar 965 

3 2 jaar 541 6 2 jaar 1176 

4 3 jaar 753 7 3 jaar 1388 

5 4+ jaar 965 8 4 jaar 1600 

* Een jaar ervaring wordt gerekend als de trainer een jaar training heeft gegeven aan team 
uitkomend in de A-categorie KNVB (Mannen veldvoetbal standaard Tweede divisie tot en met de 
vijfde klasse, reserve Hoofdklasse tot en met de reserve tweede klasse, Vrouwen veldvoetbal 
Eredivisie Vrouwen tot en met derde klasse en Jeugd JO19, JO18, JO17, JO16, JO15, JO14, JO13 
Eredivisie tot en met de Hoofdklasse). 

 

Tabel 2: Vernieuwde vergoedingssysteem trainers A-selectie 

 

Scha
al 

Ervarin
g 
zonder 
diplom
a* 

Vergoedi
ng 

10
% 

20
% 

30
% 

Scha
al 

Ervarin
g met 
diplom
a* 

Vergoedi
ng 

10
% 

20
% 

30
% 

1 0 jaar 118 
         

2 1 jaar 329 362 
  

5 1 jaar 965 106
2 

  

3 2 jaar 541 595 649 
 

6 2 jaar 1176 129
4 

141
1 

 

4 3 jaar 753 828 904 979 7 3 jaar 1388 152
7 

166
6 

180
0 

5 4+ jaar 965 106
2 

115
8 

125
6 

8 4+ jaar 1600 176
0 

180
0 

180
0 

* Een jaar ervaring wordt gerekend als de trainer een jaar training heeft gegeven aan team 
uitkomend in de A-categorie KNVB (Mannen veldvoetbal standaard Tweede divisie tot en met de 
vijfde klasse, reserve Hoofdklasse tot en met de reserve tweede klasse, Vrouwen veldvoetbal 
Eredivisie Vrouwen tot en met derde klasse en Jeugd JO19, JO18, JO17, JO16, JO15, JO14, JO13 
Eredivisie tot en met de Hoofdklasse). 
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