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1. Introductie 
 

Dit jaarplan beschrijft het voorgenomen beleid van USVV Odysseus ’91 (hierna te noemen “Odysseus”) 

voor het seizoen ’20-’21, opgesteld door bestuur Schouwenberg. Odysseus is dé 

studentenvoetbalvereniging van Utrecht en kenmerkt zich door de combinatie van prestatiegericht 

voetbal en gezelligheid. Deze twee aspecten vormen de rode draad in dit beleidsplan. Tot onze vreugde 

bevindt onze vereniging zich momenteel in rustig vaarwater, waar wij voorgaande besturen voor willen 

bedanken.  

Dit jaar staat in het teken van het zesde lustrum van Odysseus, waarin wordt gevierd dat onze vereniging 

30 jaar bestaat. Zo vindt aan het eind van het jaar een lustrumweek plaats en wordt gedurende het hele 

jaar op verschillende activiteiten aandacht geschonken aan het 30-jarig bestaan van Odysseus. 

Naast het lustrum speelt er komend jaar een aantal onderwerpen een grote rol.  Ten eerste blijft het op 

het moment van schrijven van dit jaarplan onduidelijk hoe de situatie rondom het coronavirus zich 

ontwikkelt. Veel activiteiten kunnen niet, of alleen in een aangepaste vorm, plaatsvinden. Wel lijkt het 

erop dat er net als andere jaren volgens de normale wedstrijdplanning kan worden gevoetbald, hoewel 

ook dit van de omstandigheden blijft afhangen. Wij houden de situatie nauwlettend in de gaten en 

handelen naar de mogelijkheden binnen de kaders die door de overheid worden gesteld. We volgen 

daarnaast steeds de richtlijnen van het RIVM. Verder breekt er voor Odysseus, met het vaststellen van 

de omgevingsvisie voor het Utrecht Science Park, dit jaar een cruciale fase aan rondom Olympos 2.0. 

Het is hierbij essentieel de belangen van Odysseus zo goed mogelijk te behartigen. Dat doen we in 

samenwerking met Olympos en andere verenigingen. Tot slot wordt er dit jaar een nieuw 

meerjarenbeleidsplan geschreven, welke het huidige meerjarenplan, dat in 2015 is opgesteld voor de 

periode 2016-2021, op zal volgen. In dit nieuwe meerjarenbeleidsplan wordt de langetermijnvisie voor 

onze vereniging vastgelegd. 

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: 

• Verbeteren van de materiaalopslag voor teams. Hiervoor wordt de blokhut verbouwd en wordt 

de materiaalopslag in zijn geheel verplaatst naar de blokhut. Alle teams krijgen hierdoor meer 

opslagruimte, en de spullen kunnen op deze manier makkelijker worden gehaald en 

teruggebracht op trainingsdagen. 

• Het optimaliseren van het scheidsrechterssysteem. Wij houden ons actief bezig met het 

promoten van de BOS-opleiding en het enthousiasmeren van leden om vaker te fluiten. Om dit 

te bereiken wordt “Fluit je Rijk” geïntroduceerd en gaat er dit jaar meer aandacht uit naar de 

scheidsrechterscommissie. Daarnaast wordt het bedrag dat clubscheidsrechters kunnen 

verdienen met het fluiten van een wedstrijd verhoogd en fluiten nieuwe scheidsrechters niet 

langer wedstrijden onbetaald. 

• Beperken van de negatieve impact van de coronacrisis. Wij zetten ons in om zoveel mogelijk 

activiteiten op een verantwoorde en leuke manier door te laten gaan. Daarnaast doen wij er 

alles aan om – juist in deze tijden – een geslaagd lustrum neer te zetten. Ook richten wij ons 

meer dan andere jaren op het betrekken van eerstejaarsleden bij de vereniging. In dit kader 

worden onder andere papa’s en mama’s voor de eerstejaarsleden aangesteld. 

• Bevorderen van de gezelligheid langs de lijn. Dit doen wij door de DJ-commissie vaker overdag 

in te zetten en de tribune bij het hoofdveld op te knappen. Ook onderzoeken wij de 

mogelijkheden om een overdekt gedeelte toe te voegen aan het terrein rondom de blokhut.  
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2. Financieel beleid 
 

Odysseus verkeert, ondanks de coronacrisis, in een gezonde financiële situatie met een ruim eigen 

vermogen. 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. 

Het seizoen ‘20-’21 is een lustrumjaar voor Odysseus. Bovenop de contributie wordt dit jaar daarom 

een ‘lustrumvijfje’ (€5,-) geheven. Met dit lustrumvijfje wordt er een lustrumtintje gegeven aan 

verschillende activiteiten tijdens het seizoen. De tarieven voor het seizoen ’20-’21 zijn te vinden in tabel 

2.1. 

 

Tabel 2.1: Contributie tarieven seizoen ’20-‘21 

Type lid OlymPas of 
verenigingskaart 

Contributie aan 
Odysseus 

Totaal 

Wedstrijdlid €140,- €75,- €215,- 1,2 

Trainingsteamlid €140,- €45,- €185,-¹ 

Trainingslid €140,- €35,- €175,-¹ 
 

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 €8,50 

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 er een gedeeltelijke compensatie mogelijk is met de OlymPas (zie Bijlage 3: 

OlymPas).  

 

2.2 Subsidies 

Odysseus ontvangt van de Sportraad 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. Wij 

dienen een aanvraag in voor de “Subsidie opleiding Sporttechnisch Kader” wanneer een trainer via 

Odysseus de UEFA C-cursus wil volgen (zie 4.4.1 Professionalisering). Daarnaast dienen wij een 

aanvraag in voor de “Flexibele subsidie”. De flexibele subsidie wordt aangevraagd voor de interne 

verbouwing van de blokhut (zie 6.2 Blokhut). Sinds vorig seizoen heeft Odysseus, vanwege de 

toenmalige afname van de trainerskosten, geen recht meer op de interne dure trainerssubsidie. Dit jaar 

gaat Odysseus gedeeltelijk terug naar de oude situatie en vallen de trainerskosten – in verhouding tot 

afgelopen jaar – hoger uit. Desondanks wordt nog niet voldaan aan de eisen voor de dure 

trainerssubsidie. 

 

2.3 Eigen vermogen 

Odysseus heeft een eigen vermogen van €48.000,-. De Kascommissie adviseert om een minimaal eigen 

vermogen van €20.000,- te behouden, waarmee een half jaar aan uitgaven kan worden gefinancierd 

wanneer er geen inkomsten zijn. Wij volgen deze richtlijn en behouden dit minimale eigen vermogen.  
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Op de planning staat om de blokhut dit jaar flink onder handen te nemen (zie 6.2 Blokhut). De kosten 

van deze verbouwing worden geschat op €3.000,-. Omdat wij de verbouwing van de blokhut als een erg 

waardevolle toevoeging aan de vereniging zien die alle leden ten goede komt, hebben wij besloten om 

dit te bekostigen vanuit het eigen vermogen. Wel wordt de flexibele subsidie dit jaar voor deze 

verbouwing aangevraagd om een deel van de kosten te dekken (zie 2.2 Subsidies). Indien de flexibele 

subsidie niet wordt toegewezen, wordt het gehele bedrag betaald vanuit het eigen vermogen van de 

vereniging. 

Daarnaast wordt er dit jaar €1.000,- opgenomen uit het eigen vermogen om een gedeelte van de kosten 

van het lustrum voor (oud-)leden te verlagen. Dit bedrag is alleen bedoeld voor de eindweek van het 

lustrum, zodat ook oud-leden van Odysseus profiteren van deze investering.  

 

2.4 Sponsoring 

2.4.1 Huidige partners 

Odysseus heeft afgelopen jaren een grote hoeveelheid samenwerkingsverbanden opgebouwd, waar 

we als vereniging trots op kunnen zijn. Door de coronacrisis verkeren sommige bedrijven waar we nauw 

mee samenwerken echter in onzekerheid. Het is dan ook van belang nog meer dan voorgaande jaren 

in te zetten op het behouden van onze huidige partners. Dit gaan we doen door persoonlijk contact te 

houden met de vertegenwoordigers van de betrokken organisaties. In augustus en september gaat de 

commissaris extern langs bij alle huidige partners en in de rest van het jaar gebeurt dit naar behoefte 

van deze partners. 

Verder hebben we afgelopen jaar ING als nieuwe hoofdsponsor voor de damesafdeling erbij gekregen. 

In ruil voor zichtbaarheid op de voorkant van de wedstrijdshirts van alle damesteams, ontvangt 

Odysseus jaarlijks €2.500,-. Wij investeren €1.500,- hiervan in de shirts en gebruiken de overige 

€1.000,- voor andere zaken, met de gedachte dat komende besturen dit beleid volgen. 

2.4.2 Nieuwe partners 

Sinds afgelopen jaar richt Odysseus zich voornamelijk op partnerships in plaats van op sponsorships. 

Omdat dit een succes is gebleken, zetten wij dit beleid voort. Hierbij ligt de focus op het maken van 

deals, waarbij leden van Odysseus korting krijgen bij een bezoek aan de desbetreffende partner. Zo 

gaan wij dit jaar onderzoeken of we een samenwerking aan kunnen gaan met een lokale 

eetgelegenheid. Daarnaast is het doel om, in navolging van de damesafdeling, een hoofdsponsor te 

vinden voor de herenafdeling. 

Om bovenstaande doelstellingen waar te kunnen maken willen we de hulp inschakelen van de 

sponsorcommissie. Omdat er de afgelopen jaren weinig leden aan de sponsorcommissie deel hebben 

genomen, gaan we dit jaar actiever zoeken naar commissieleden. Dit gaan we onder andere doen door 

de commissarissen sponsoring van Odysseus’ commissies meer bij de sponsorcommissie te betrekken. 

 

2.5 Compensatie commissieleden 

Bestuur Baas heeft het plan geïntroduceerd om commissieleden uitsluitend te laten betalen voor wat zij 

zelf gebruiken bij de door hun georganiseerde activiteiten. Dit voorstel is aangenomen en wordt dit jaar 

doorgevoerd. De aan de korting verbonden kosten worden verhaald op de deelnemers van de activiteit. 

De korting voor commissieleden geldt naast de al bestaande Paarse Heldenkorting.  

 

2.6 Teamborg 

Aan het begin van het seizoen betaalt ieder team een borg voor het materiaal, eventuele tuchtzaken en 

teamboetes. Teamboetes worden opgelegd als een teamtaak niet of 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. Ondanks het aanschaffen 

van extra ballen voor de B-/C-selectie, blijft de hoogte van de borg ongewijzigd. De huidige teamborg is 

toereikend. 
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2.7 Investeringen 

Er worden dit jaar enkele investeringen gedaan. Zo wordt er geïnvesteerd in het verbouwen van de 

blokhut in het kader van het optimaliseren van de materiaalopslag (zie 6.2 Blokhut). De kosten voor het 

plaatsen van een extra deur en het aanschaffen van materiaalkasten bedragen naar schatting €3000,-. 

Ook worden de kosten van de eindweek van het lustrum dit jaar voor een gedeelte gedekt door de 

vereniging, om de prijs voor de (oud-)leden te beperken. Hiervoor wordt €1.000,- opgenomen uit het 

eigen vermogen (zie 2.3 Eigen vermogen). 

Daarnaast wordt er geld gestoken in het verbeteren van het scheidsrechterssysteem. Vanaf komend 

seizoen wordt het bedrag dat clubscheidsrechters met een BOS-diploma verdienen met het fluiten van 

een wedstrijd verhoogd, ontvangen zij dit voortaan per gefloten wedstrijd en wordt de BOS-opleiding 

door Odysseus betaald zonder dat nieuwe clubscheidsrechters hiervoor onbetaalde wedstrijden dienen 

te fluiten (zie 4.3.1 Clubscheidsrechters). De totale kosten van de investering in het 

scheidsrechterssysteem voor dit jaar worden geschat op €500,-. 

Verder wordt er dit jaar een eenmalige investering van €400,- gedaan in de DJ-commissie (zie 5.1.6 DJ-

commissie). Hiervan wordt een draaitafel gekocht die op zaterdagen gebruikt wordt om de sfeer langs 

de lijn te verhogen en waarmee de leden van de DJ-commissie kunnen oefenen om hun kwaliteiten als 

DJ te ontwikkelen.  

Ten slotte is het doel extra ballen aan te schaffen voor de B-/C-selectie (zie 3.3 Materiaal). Het 

aanschaffen van extra ballen is mogelijk omdat er met het verbouwen van de blokhut meer ruimte 

ontstaat voor de materiaalopslag. De kosten van deze investering bedragen naar schatting €1.200,-. 

 

2.8 Lustrum 

Afgelopen jaren is gespaard voor het aankomende lustrumjaar. Ieder jaar is €300,- gereserveerd om 

een geslaagd lustrum neer te kunnen zetten. Dit bedrag van, tezamen met het bedrag van komend jaar, 

in totaal €1.500,-, wordt volledig geïnvesteerd in het komende lustrum.   
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3. Organisatorisch beleid 
 

3.1 Teamindeling  

Er is gezien de wachtlijst al enige tijd vraag naar meer damesteams. Omdat daar dit jaar ruimte voor 

ontstaat, is er voor gekozen een herenteam op te heffen en een damesteam toe te voegen. Odysseus 

beschikt daarmee komend seizoen over tien herenteams en tien damesteams. Een overzicht van de 

indeling van de selecties is te vinden in tabel 3.1. 

 

Tabel 3.1: Indeling selecties seizoen ’20-‘21 

 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 101 

 

¹ Dames 9 en Dames 10 zijn trainingsteams. 

 

3.2 Teamtaken 

Elk lid van Odysseus dient vrijwilligerswerk te doen ten behoeve van de club. Dit is ingericht per team 

als teamtaak. De inhoud van de teamtaken is terug te vinden in het Technisch Beleidsplan (sectie 5.3). 

De verdeling van het aantal uren dat elk team aan zijn teamtaak moet besteden wordt dit jaar 

geformaliseerd. Dit houdt voor de A-selectie in dat zij 75 uur dienen te vullen met het uitvoeren van 

teamtaken. Voor de B-/C-selectie betreft dit 50 uur. De trainingsteams dienen 25 uur te besteden aan 

hun teamtaak. De wedstrijdsecretaris is verantwoordelijk voor de verdeling van de teamtaken. 

Daarnaast zijn de theedienst en het fluiten van wedstrijden dit jaar ook voor Heren 2 en Dames 2 

onderdeel van de teamtaak. Hiermee wordt de druk op het fluiten voor de B-/C-selectie verlaagd en 

kunnen we meer scheidsrechters bieden met voetbalervaring op een hoger niveau. Voor Heren 1 en 

Dames 1 geldt dit niet. Zij spelen hun wedstrijden altijd in het laatst mogelijke tijdslot; dan is het fluiten 

van een wedstrijd vóór het spelen van een eigen wedstrijd niet gewenst.  

 

3.3 Materiaal  

Afgelopen jaar is er geïnvesteerd in nieuw materiaal voor de gehele vereniging. Wij gaan het materiaal 

waar nodig verder uitbreiden. Zo worden er extra ballen aangeschaft om de B-/C-selectie meer middelen 

te bieden voor een training. Verder richten wij ons dit jaar – in navolging van ons focuspunt – op het 

verbeteren van de opslag van het materiaal. De ruimte die wordt gecreëerd met de uitbreiding van de 

materiaalopslag maakt de aanschaf van extra ballen mogelijk.  

 

3.4 Omgang 80/20-regeling 

Omdat Odysseus een studentenvoetbalvereniging is, wordt de regel gehanteerd dat tenminste 80% van 

de leden ingeschreven moet staan bij een hogeschool of universiteit. Dit percentage was voorheen een 

vereiste vanuit Mesa Cosa om subsidie te ontvangen, maar deze norm is afgelopen jaar verlaagd naar 

70%. Om het karakter van Odysseus als studentenvereniging te waarborgen, gaan wij niet mee in het 

verlagen van de norm. Ook komend jaar geldt daarom de regel dat 80% van alle leden student moet 

zijn. Net als de 80/20-regeling, wordt ook het geldende boetesysteem gebaseerd op de 

uitschrijfdeadlines dit jaar gehandhaafd. Een overzicht van de boetes die uit kunnen worden gedeeld 

staat in tabel 3.2. 
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Tabel 3.2: Boetesysteem uitschrijving 

Uitschrijfdatum Bedrag boete 

Na 1 juni 
Na 1  

€70 
€90 

Na 15 juni  €110 (max.) 

 

3.5 Vrienden van Odysseus (VvO’s)  

Aan vertrekkende leden van Odysseus wordt sinds vorig seizoen persoonlijk gevraagd of zij Vriend 

van Odysseus (hierna: VvO) willen worden. Wij blijven dit doen, om het aantal VvO’s – juist in het 

aankomende lustrumjaar - te vergroten.  

 

3.6 Alumni  

Aan alle leden die zich uitschrijven bij Odysseus wordt gevraagd of ze alumnus willen worden. 

Voorgaande jaren werd alumni om een bijdrage van 91 eurocent per maand gevraagd. Aangezien er 

hoge kosten aan automatische incasso’s vastzitten, waardoor ongeveer de helft van het gedoneerde 

bedrag verloren ging, wordt vanaf komend seizoen om een jaarlijkse bijdrage van 9,91 euro gevraagd. 

Op deze manier betalen alumni minder, maar zijn de inkomsten voor Odysseus vanuit de alumni hoger. 

3.6.1 Alumnicommissie 

Omdat oud-leden van Odysseus tijdens een lustrumjaar veel bij de vereniging worden betrokken, zien 

wij het aankomende jaar als een uitgelezen kans om de mogelijkheden van het oprichten van een 

alumnicommissie te onderzoeken. Omdat een alumnicommissie gezelligheid kan bieden voor leden die 

zich in de toekomst verplicht uit moeten schrijven bij Odysseus, gaan wij peilen of er animo is om een 

dergelijke commissie op te starten. Hiervoor benaderen wij uitgeschreven leden persoonlijk aan de hand 

van het alumnibestand. 

 

3.7 Bestuurlijk 

3.7.1 Bestuurskamer 

Deze zomer is de bestuurskamer verhuisd van de Pnyx naar het PP9-gebouw op het Utrecht Science 

Park. Wij gaan deze kamer verder inrichten, zodat we er als bestuur veel gezamenlijk kunnen werken 

en korte lijntjes hebben met andere besturen in dit gebouw.  

3.7.2 EHBO-cursus 

We willen alle bestuursleden een EHBO-cursus laten volgen, om juist en snel te kunnen handelen bij 

ongevallen op het veld, langs de lijn en bij activiteiten. Hiervoor wordt subsidie aangevraagd bij de 

Sportraad. Deze subsidie kan worden aangevraagd voor vier personen. De overige kosten voor de 

EHBO-cursussen worden door de vereniging betaald. 

 

3.8 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 

Door veel goede arbeid van voorgaande besturen zijn er de afgelopen jaren grote stappen gezet om 

Odysseus te laten voldoen aan de normen die zijn gesteld in de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (hierna: AVG). Mensen die zich aanmelden bij Odysseus moeten online de 

privacyverklaringen van zowel de KNVB, als Odysseus lezen. Als er plek is in een team voor nieuwe 

leden, ondertekenen zij onder het inschrijfformulier de toestemmingsverklaring, waarmee leden 

toestemming geven voor het verwerken van gegevens. Daarnaast zijn nieuwe commissieleden verplicht 

om een geheimhoudingsverklaring te tekenen aan het begin van het seizoen. Afgelopen jaar is de 

wachtlijst geïmplementeerd in het huidige ledenprogramma “Sportlink”. Dit programma zorgt voor een 

snelle en veilige verwerking van gegevens. Als aanvulling op het huidige systeem, willen we dit jaar 

kijken naar de mogelijkheden die Codex ons biedt om de verwerking van persoonsgegevens in dit licht 

te optimaliseren.  
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3.9 Communicatie  

Odysseus heeft verschillende communicatiekanalen om leden en externe partners over formele en 

informele zaken rondom Odysseus te informeren. Om leden ook op persoonlijke wijze te benaderen 

zetten wij de nieuwsbrief voort en versturen wij deze maandelijks. Daarnaast krijgen leden een 

jaarkalender en een handgeschreven verjaardagskaart thuisgestuurd. 

3.9.1 Website 

Afgelopen jaar is geïnvesteerd in het vernieuwen van de website. Het bijhouden van de website gebeurt 

dit jaar als onderdeel van en in samenwerking met de Mediacommissie (zie 5.1.4 Websitecommissie).  

3.9.2 Social media  

Facebook 
Net als voorgaande jaren worden er berichten geplaatst op de Facebookpagina’s USVV Odysseus ’91 

en Argos Odysseus. Vanaf komend jaar worden de foto’s van activiteiten echter niet langer op Facebook 

geplaatst, maar zijn deze te vinden op de website MyAlbum. Links naar de fotoalbums worden op de 

website geplaatst en zijn na inloggen beschikbaar voor de leden van Odysseus. Gedurende het jaar 

worden de foto’s van activiteiten van voorgaande jaren ook aan MyAlbum toegevoegd, waardoor dit 

platform als een fotoarchief voor de vereniging gaat dienen. Door het gebruik van MyAlbum zijn de 

gemaakte foto’s minder toegankelijk voor mensen van buitenaf en hebben ook leden zonder Facebook 

toegang tot de foto’s. 

Instagram 
Bij het gebruik van de Odysseus ’91 Instagrampagina en de Instagramstories blijft de focus liggen op 
de promotie van evenementen. Daarnaast schenken we dit jaar extra aandacht aan het uitdragen van 
sponsordeals. Ook de bezigheden van bestuurs- en commissieleden willen we via Instagram meer laten 
zien.   
 
WhatsApp 
WhatsApp wordt door de social captains gebruikt om promotieberichten door te sturen naar hun teams. 

Voor deze berichten wordt een vast format gebruikt, om ervoor te zorgen dat de berichten bondig en 

duidelijk zijn. Verder speelt WhatsApp een grote rol in de vormgeving en werking van “Fluit je rijk” (zie 

Bijlage 1: Fluit je Rijk) en komt er een WhatsApp-groep waarin trainers oefeningen met elkaar kunnen 

delen (zie 4.3.1 Trainersplatform). 

 

3.9.3 Media-aandacht 

Media-aandacht van buitenaf is voor Odysseus erg belangrijk. Omdat er op dit vlak nog winst te behalen 

valt, willen wij onze vereniging meer naar buiten toe profileren. Om dit te bereiken onderzoeken we 

samen met de PR-commissie de mogelijkheden om verschillende media vaker te benaderen voor de 

promotie van evenementen. Daarnaast zien wij kansen om Odysseus op de kaart te zetten middels 

nominaties voor (sport)prijzen. 

3.9.4 Promotiemateriaal 

Om de vereniging breder te promoten, wordt er gekeken naar het ontwikkelen van promotiemateriaal in 

de vorm van een algemeen promotiefilmpje door enthousiaste vrijwilligers binnen Odysseus. Ook het 

werven van scheidsrechters en trainers krijgt extra aandacht. Het project wordt geleid door de 

wedstrijdsecretaris. 

3.9.5 Odysseus huisstijl  

Om Odysseus een professionelere uitstraling te geven, is er een Odysseus huisstijlhandboek gemaakt. 

Hierin staan richtlijnen over hoe het merk Odysseus gebruikt moet worden. De richtlijnen in het 

huisstijlhandboek dienen door commissies gebruikt te worden voor promotie, waardoor Odysseus overal 

op dezelfde manier wordt weergegeven.  
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3.10 Merchandise 

In het verleden is er regelmatig nieuwe merchandise toegevoegd aan het assortiment van Odysseus. 

Veel items worden echter niet gekocht en blijven liggen in de blokhut. Om dit in de toekomst te 

voorkomen, voegen wij dit jaar geen nieuw merchandise item toe aan het assortiment. Wel verschijnt 

er, in verband met het lustrumjaar, lustrummerchandise. Daarnaast zijn wij van plan om te inventariseren 

welke oudere merchandise nog interessant is voor de leden. Voor merchandise die niet meer verkocht 

wordt, zoeken we in het kader van maatschappelijke betrokkenheid een zinvolle bestemming. 

 

3.11 Duurzaamheid 

Wij willen ons verder gaan verdiepen in een duurzaam beleid binnen Odysseus. Zo willen wij ook 

komend jaar uitgaan van vegetarisch eten op SuSa’s en bij andere activiteiten. Hierbij is het 

uitgangspunt dat er alleen vlees wordt geserveerd, wanneer leden zelf aangeven dit te willen. Afgelopen 

jaar is gebleken dat er door het volgen van dit uitgangspunt veel minder vlees is besteld. De secretaris 

en de commissaris intern onderzoeken dit jaar nieuwe mogelijkheden om Odysseus verder te 

verduurzamen. 
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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 het 

prestatiegericht voetbal met gezelligheid en voor de C-selectie is de gezelligheid het belangrijkste 

aspect. Het hieronder beschreven sportief beleid komt hieruit voort. 

 

4.1 Technisch Beleidsplan 

Afgelopen jaar heeft bestuur Baas in samenwerking met de Technische Commissie een Technisch 

Beleidsplan geschreven. Dit beleidsplan omvat het sportief beleid van de vereniging dat wij gaan 

uitdragen. Het Technisch Beleidsplan is recent verschenen en treedt dit jaar voor het eerst in werking. 

Om deze reden wordt de integratie van dit beleidsplan dit jaar in de winter én in de zomer geëvalueerd, 

tijdens een centraal evaluatiemoment met alle betrokkenen.  

 

4.2 Doelstellingen 

Om verscheidenheid in niveaus aan te bieden en te waarborgen zijn er voor alle wedstrijdteams 

langetermijndoelstellingen vastgesteld (zie ook het Technisch Beleidsplan sectie 2.3.1). Indien op 

termijn blijkt dat deze doelstellingen niet haalbaar zijn, worden er andere doelstellingen opgesteld. 

Een overzicht van de doelstellingen is te vinden in tabel 4.1. 

 

Tabel 4.1 Langetermijndoelstellingen 

A-selectie Heren 1:     2e klasse Dames 1:      1e klasse 

 Heren 2:     1e klasse reserve Dames 2:      2e klasse 

 Heren 3:     2e klasse reserve  Dames 3:      3e klasse 

   

B-selectie Heren 4:     3e/4e klasse reserve Dames 4:      4e klasse 

 Heren 5:     4e klasse reserve Dames 5:      4e klasse 

 Heren 6:     5e klasse reserve Dames 6:      4e/5e klasse 

   

C-selectie Heren 7:     5e klasse reserve  Dames 7:      5e klasse 

 Heren 8:     6e klasse reserve Dames 8:      5e klasse 

 Heren 9:     6e klasse reserve Dames 9:       n.v.t. (trainingsteam) 

 Heren 10:   6e klasse reserve Dames 10:     n.v.t. (trainingsteam) 

 

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 dit jaar – in navolging van ons focuspunt – op het verbeteren van het 

scheidsrechterssysteem. Het doel is om zowel de kwantiteit als de kwaliteit van de scheidsrechters 

binnen de club te verhogen. Om dit te bereiken wordt het “Fluit je Rijk”-systeem geïntroduceerd (zie 

Bijlage 1: Fluit je Rijk).  
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4.3.1 Clubscheidsrechters 

Clubscheidsrechters zijn scheidsrechters met een BOS-opleiding (Basis Opleiding Scheidsrechters), 

die op verzoek van de wedstrijdsecretaris een wedstrijd willen fluiten voor Odysseus. Dit kunnen leden 

van Odysseus of scheidsrechters van buitenaf zijn. Omdat leden van Odysseus zonder BOS-diploma 

door middel van Fluit je Rijk €25,- kunnen gaan verdienen met het fluiten van wedstrijden, ontvangen 

clubscheidsrechters voortaan €35,- voor het fluiten van wedstrijden. In tegenstelling tot voorgaande 

jaren krijgen scheidsrechters die lid zijn van de vereniging deze vergoeding voor elke gefloten wedstrijd 

en niet pas vanaf de vijfde gefloten wedstrijd in een jaar. Om het nog aantrekkelijker te maken om de 

BOS-opleiding te volgen en clubscheidsrechter te worden, betaalt Odysseus de BOS-opleiding vanaf 

dit jaar volledig. Er wordt niet langer van nieuwe clubscheidsrechters verwacht dat zij in ruil hiervoor vier 

wedstrijden onbetaald fluiten. 

4.3.2 Scheidsrechterscommissie 

De Scheidsrechterscommissie (ScheidCie) krijgt dit jaar meer aandacht. De Scheidsrechterscommissie 

bestaat uit alle clubscheidsrechters die tevens lid zijn bij Odysseus. Wanneer iemand voor het eerst een 

wedstrijd gaat fluiten, is het uitgangspunt dat daarbij iemand uit de Scheidsrechterscommissie ter 

ondersteuning aanwezig is. Verder wordt van deze commissie verwacht dat ze helpen bij het promoten 

van het volgen van de BOS-opleiding onder de Fluit je Rijkers. De Scheidsrechterscommissie komt dit 

jaar ook op de website te staan en de leden van deze commissie worden uitgenodigd voor de 

vrijwilligersbedankdag. 

 

4.4 Trainers 

Het hebben van een trainer is erg bevorderlijk voor een team. De trainers van Heren 1, Heren 2, Dames 

1 en Dames 2 kunnen aanspraak maken op een vergoeding. Voor de B-/C-selectie geldt dat binnen 

Odysseus wordt gezocht naar enthousiaste vrijwilligers om een team te trainen.  

4.4.1 Professionalisering 

Met het doel de uitwisseling van kennis tussen trainers onderling te professionaliseren, wordt er dit jaar 

een trainersplatform opgezet door middel waarvan verschillende trainers oefeningen met elkaar kunnen 

uitwisselen (zie ook het Technisch Beleidsplan sectie 4.3). Hiervoor wordt een WhatsApp-groep 

aangemaakt, met daarin minstens één trainer van ieder team. Daarnaast wordt er een Google Drive 

aangemaakt, waarop oefeningen door verschillende trainers kunnen worden geüpload. Samen met de 

Technische Commissie wordt er gekeken naar verdere mogelijkheden om dit trainersplatform uit te 

bouwen. 

Verder biedt Odysseus via de KNVB de Juniorencursus en de UEFA C-cursus aan. De cursussen 

worden voor 70% vergoed door de opleidingssubsidie van USS Mesa Cosa (de Sportraad), 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. 

4.4.2 Trainerschap stimuleren 

Omdat wij merken dat niet iedereen op de hoogte is van de mogelijkheden om trainer of trainster te 

worden, gaat er dit jaar meer aandacht uit naar het promoten van het trainerschap. Dit geldt met name 

binnen de damesteams. Dit houdt in dat we onder de damesteams meer bewustzijn willen creëren met 

betrekking tot de mogelijkheid van het trainen van teams, door persoonlijk mensen aan te spreken en 

te enthousiasmeren. 

 

4.5 Flexibele speeldag 

Vanaf komend seizoen bestaat er een samenwerking tussen een aantal Utrechtse voetbalclubs om een 

flexibele speeldag te introduceren. Dit plan zou de last voor de wedstrijdsecretarissen verlagen op 

drukke speeldagen. Als hieraan mee wordt gedaan, kan, wanneer er geen plek is op de zaterdag, een 

wedstrijd op vrijdagavond of zondag afgewerkt worden. Omdat Odysseus in principe niet genoodzaakt 

is naar deze momenten uit te wijken, sluiten wij ons momenteel niet aan bij dit initiatief. Het kan voor de 
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leden immers als onprettig worden ervaren om regelmatig en zonder overleg met het team op een 

vrijdagavond of zondagmiddag te worden ingepland. Wel blijven wij de ontwikkelingen van het initiatief 

op de voet volgen. 

 

4.6 Damescursus 

Sinds 2016-2017 is er zowel in het voorjaar, als in het najaar een damescursus georganiseerd. Omdat 

afgelopen jaren is gebleken dat de interesse voor deelname aan de damescursus daalt, willen wij dit 

jaar in ieder geval één cursus organiseren. Aan de hand van de aanmeldingen en getoonde interesse 

voor deze cursus wordt bepaald of er een tweede cursus wordt georganiseerd. Het streven is hierbij te 

voorkomen dat wij dames die zich aanmelden teleur moeten stellen vanwege een gebrek aan 

aanmeldingen. 

 

4.7 Voetbalcursus internationals 

Afgelopen jaar is gestart met het opzetten van een tienweekse voetbalcursus voor internationale 

studenten. Vanwege de coronacrisis kon deze cursus echter niet doorgaan. Omdat het coronavirus ook 

komend jaar veel impact heeft op de gang van zaken, achten wij het dit seizoen lastig om internationale 

studenten te vinden die deel willen nemen aan de cursus. Er wordt daarom dit jaar geen 

internationalscursus georganiseerd. Wel wordt er – door middel van het gebruik van social media - meer 

aandacht geschonken aan het promoten van het Odyssey Tournament onder internationale studenten. 
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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. Ook wordt er dit jaar 

een lustrumweek georganiseerd en worden alle activiteiten gelinkt aan het zesde lustrum van Odysseus. 

Het doel van de sociale activiteiten is om de gezelligheid binnen de vereniging te stimuleren en de leden 

actief te betrekken bij de vereniging. Dit jaar met de extra uitdaging alles ‘coronaproof’ aan te bieden. 

 

 5.1 Commissies  

Binnen Odysseus bestaan verschillende commissies. Wij willen deze commissies komend jaar actief 

gaan promoten, door middel van Odysseus’ socialmediakanalen. 

5.1.1 Lustrumcommissie 

Omdat het komende jaar in het teken staat van het zesde lustrum van Odysseus, is er een 

Lustrumcommissie opgezet. Deze commissie houdt zich bezig met het organiseren van de lustrumweek. 

Daarnaast voegt de Lustrumcommissie gedurende het hele jaar een lustrumtintje toe aan verschillende 

activiteiten. 

5.1.2 Zaterdagcommissie  

Sinds afgelopen jaar worden er twee Super Saturdays (hierna: SuSa’s) georganiseerd door de 

Zaterdagcommissie. Om deze commissie meer mogelijkheden te bieden bij het organiseren van deze 

SuSa’s, wordt het budget voor de avondactiviteiten verhoogd van €50,- naar €200,-. Op deze manier 

blijft de Zaterdagcommissie uitdagend voor de leden en wordt de commissieleden meer handvatten 

geboden om twee geslaagde SuSa’s neer te zetten. 

Het startbudget van de Zaterdagcommissie betreft daarmee €300,-. Hiervan is €200,- bedoeld voor het 

opzetten van avondactiviteiten op de Super Saturdays die de Zaterdagcommissie organiseert. De 

overige €100,- kan door de Zaterdagcommissie op zaterdagen worden besteed aan activiteiten langs 

de velden.  

5.1.3 Ody Unites  

Sinds een paar jaar organiseert Ody Unites een benefietwedstrijd. Tijdens de benefietwedstrijd 

voetballen leden van Odysseus een dag lang voor het goede doel. Afgelopen jaar is er begonnen met 

het plannen van een anders ingevulde benefietwedstrijd. Hierbij ligt de focus minder op het voetballen 

zelf en meer op verschillende activiteiten die in het teken staan van het gekozen goede doel. Wegens 

de coronacrisis kon echter niet met deze opzet geëxperimenteerd worden. Omdat wij wel achter het 

idee van een vernieuwde benefietwedstrijd staan, willen wij de nieuwe invulling dit jaar voortzetten. 

Daarnaast organiseert Ody Unites ieder jaar de zogeheten ‘snorrenborrel’. Omdat we hebben gemerkt 

dat de snorrenborrel steeds minder goed bezocht wordt, gaan we samen met Ody Unites op zoek naar 

een andere activiteit, die de snorrenborrel vervangt. 

5.1.4 Websitecommissie 

Om meer mensen te laten meedenken over de website en de hoeveelheid versnipperde commissies 

binnen Odysseus tegen te gaan, wordt de Websitecommissie onderdeel van de Mediacommissie. 

Hiervoor wordt binnen de Mediacommissie de specifieke functie ‘Commissaris Website’ opgezet. We 

gaan actief mensen zoeken voor deze specifieke functie. Door het integreren van de Websitecommissie 

in de Mediacommissie, hopen we de samenwerking tussen de leden die verantwoordelijk zijn voor de 

mediacontent te bevorderen en daarnaast meer mensen – zij het op een afstand – te betrekken bij het 

onderhoud van de website. Indien de Mediacommissie er niet in slaagt genoeg leden te vinden voor het 

uitvoeren van de taken met betrekking tot het onderhouden van de website, neemt het bestuur een 

gedeelte van het werk over.  
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5.1.5 Activiteitencommissie  

Het organiseren van vier activiteiten blijkt voor de Activiteitencommissie een intensieve taak. Om de 

Activiteitencommissie enigszins te ontlasten organiseert de Activiteitencommissie dit jaar daarom drie 

activiteiten, waaronder het door bestuur Baas geïntroduceerde ledenweekend. Zoals meerdere 

evenementen kon ook het ledenweekend vanwege de coronacrisis niet doorgaan. We starten deze 

activiteit – zolang de situatie rondom het coronavirus dit toelaat - dit jaar alsnog op. 

5.1.6 DJ-commissie 

Afgelopen jaar hebben we gemerkt dat de DJ-commissie een succes is. Om deze commissie een impuls 

te geven en verder van de grond te krijgen, schaffen wij een draaitafel aan (zie 2.7 Investeringen). 

Daarnaast wordt de DJ-commissie vaker overdag ingezet om de gezelligheid langs de lijn te bevorderen. 

Het doel van de DJ-commissie is om beginnende DJ’s bij Odysseus de mogelijkheid te geven zich te 

ontwikkelen en de betrokkenheid tussen DJ’s en de leden van Odysseus op activiteiten te vergroten. 

 

5.2 Natrap 

Vanwege de coronacrisis kan de Aftrap, in tegenstelling tot de seizoensopening, dit jaar niet doorgaan. 

Om de eerstejaarsleden wel een volwaardige introductie te bieden en hen te betrekken bij de vereniging, 

wordt – wanneer de situatie rondom het coronavirus het toelaat - in het voorjaar van 2021 een ‘Natrap’ 

georganiseerd. Deze ‘Natrap’ is vergelijkbaar met het Aftrapweekend, en wordt georganiseerd door de 

Aftrap- en seizoensopeningscommissie.   

Vanwege het feit dat het Aftrapweekend niet door kan gaan, is het voor de eerstejaarsleden lastiger 

bekend te raken met Odysseus. Om de betrokkenheid van de eerstejaarsleden te vergroten en ook hen 

te stimuleren actief te worden binnen Odysseus, krijgen zij een papa of mama toegewezen. Deze papa’s 

en mama’s fungeren als aanspreekpunt voor hun groep eerstejaarsleden, en dienen hen te 

enthousiasmeren en te betrekken bij verschillende activiteiten. De papa’s en mama’s betreffen 

bestuursleden en andere enthousiaste leden van Odysseus. 

 

5.3 Vrijwilligerswaardering 

Afgelopen jaar is er veel moeite gestoken in de waardering voor de vrijwilligers van de vereniging, 

hetgeen wij willen voortzetten. Zo blijven we dit jaar het kopje ‘vrijwilliger/trainer van de maand’ opnemen 

in de nieuwsbrief. Vanwege het grote belang van goede wedstrijdleiding, gaat er dit jaar echter – naast 

de al bestaande vrijwilligerswaardering - meer aandacht uit naar waardering richting de 

clubscheidsrechters van Odysseus. De clubscheidsrechters ontvangen aan het eind van het jaar een 

bedankpakket.  

 

5.4 Social captain 

Afgelopen jaar 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 actief te promoten en de 

betrokkenheid binnen het team daadwerkelijk te vergroten. Om dit te bereiken wordt aan het begin van 

het seizoen duidelijk gecommuniceerd wat de verwachtingen van de social captains zijn en wordt 

gedurende het seizoen gekeken of de social captains aan deze verwachtingen voldoen. 

 

5.5 Aanvoerdersavond 

Vorig jaar is in het kader van vrijwilligerswaardering een activiteit georganiseerd voor alle social 

captains, die goed in de smaak viel. Wij zijn echter van mening dat óók – en zelfs in grotere mate – de 

‘normale’ aanvoerders veel werk verzetten voor hun team. Om deze reden willen wij dit jaar niet voor 

de social captains, maar voor de aanvoerders een activiteit organiseren. Zo willen wij hen bedanken 

voor hun inzet gedurende het jaar.  
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5.6 Wangedrag  

Ten behoeve van een goede en veilige sfeer, accepteren wij grensoverschrijdend gedrag tijdens sociale 

activiteiten niet. Er wordt een passende maatregel getroffen door het bestuur, indien een lid de sfeer 

verstoort door fysiek en/of verbaal agressief gedrag te vertonen of door verboden middelen te gebruiken. 

  



16 
 

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 verhuizen naar een 

andere plek op het Utrecht Science Park. De plannen hiervoor staan bekend als Olympos 2.0. Het is 

aan ons, en komende besturen, om de belangen van Odysseus 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. Omdat in de huidige fase cruciale beslissingen worden genomen, zoals de 

vaststelling van de omgevingsvisie voor het Utrecht Science Park, is het dit jaar van het grootste belang 

de belangen van Odysseus voor de toekomst te behartigen. In dit kader maken wij ons sterk voor 

uitbreiding van de veldcapaciteit, meer kunstgras in plaats van natuurgras en het behoud van bestaande 

faciliteiten van Odysseus, zoals de blokhut en de tribune. Door hoog in te zetten hopen wij de huidige 

situatie te verbeteren. Het is voor Odysseus van het grootste belang meer ruimte en middelen te krijgen 

om te groeien. 

Om de belangen van Odysseus optimaal te behartigen wordt net als in het verleden nauw samen 

gewerkt met andere veldsportverenigingen. Daarnaast zullen wij bij alle USP-gerelateerde 

bijeenkomsten aanwezig zijn om onze stem te laten horen. Ten slotte wordt door de werkgroep Olympos 

2.0 – bestaande uit de vicevoorzitter en de voorgaande drie vicevoorzitters van onze vereniging – een 

document opgesteld waarin de visie van Odysseus betreffende Olympos 2.0 wordt vastgelegd en 

uitgedragen. 

 

6.2 Blokhut 

Op aanraden van bestuur Baas is besloten om de blokhut in het kader van het optimaliseren van de 

materiaalopslag voor de teams, te verbouwen. De materiaalopslag wordt bovendien in zijn geheel 

verplaatst naar (het tweede deel) van de blokhut. Hierdoor ontstaat er meer ruimte voor de opslag van 

het materiaal. Daarnaast kunnen de spullen makkelijker worden gehaald en teruggebracht op 

trainingsavonden. Bij de verbouwing wordt een extra deur geplaatst in de blokhut, zodat het tweede 

deel van de blokhut van buitenaf toegankelijk is voor alle teams (zie Bijlage 2: Verbouwingsplannen 

blokhut). Ook de binnenkant van de blokhut wordt, mede als gevolg van de verplaatsing van het 

materiaal, anders ingericht en waar mogelijk aantrekkelijker en gezelliger vormgegeven. Tot slot gaan 

we in het kader van het bevorderen van gezelligheid langs de lijn kijken naar de mogelijkheden voor 

een gedeeltelijke overkapping bij de blokhut. 

 

6.3 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 2021. Dit jaar wordt hierop strikter gecontroleerd. We 

starten met het vroegtijdig aanspreken van leden zonder OlymPas en voeren een boetesysteem in voor 

wie vanaf 1 oktober nog geen OlymPas heeft. De kosten van een OlymPas en de werking van het 

boetesysteem zijn nader gespecificeerd in bijlage 3: OlymPas. 

 

6.4 Gedragsregelbord 

Om sportiviteit langs de velden te bevorderen, willen wij een bord bij het hoofdveld plaatsen die de 

gedragscode van Odysseus vermeldt. Op deze manier willen wij de normen en waarden binnen 

Odysseus uitdragen en sociaal wenselijk gedrag stimuleren. 
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6.5 Alcoholbeleid 

Odysseus hanteert het alcoholbeleid van Olympos. Ondanks dat de behoefte onder leden bestaat 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: Fluit je Rijk 
 

Fluit je Rijk 

Vanaf het seizoen 2020/2021 willen wij een nieuw scheidsrechterssysteem introduceren. Dit systeem is 

tot stand gekomen op aanraden van bestuur Baas, dat hard heeft gewerkt aan een eerste opzet. Het 

doel van het nieuwe scheidsrechterssysteem is om zowel de kwantiteit als de kwaliteit van de 

(club)scheidsrechters te verhogen. 

Er wordt onder de leden gepeild of er interesse is om voor geld een wedstrijd te fluiten. De 

geïnteresseerden komen in een app-groep genaamd “Fluit je Rijk”. In principe blijft het fluiten van een 

wedstrijd (van de B-/C-selectie) een teamtaak, maar teams kunnen hun fluitdienst voor 25 euro laten 

afkopen wanneer niemand kan of wil.  

Wanneer een team zijn fluitdienst wil laten afkopen, wordt de fluitdienst door de wedstrijdsecretaris bij 

clubscheidsrechters en Fluit je Rijkers neergelegd. Clubscheidsrechters krijgen voorrang om de 

wedstrijd over te nemen, om het zijn van clubscheidsrechter aantrekkelijk te maken. Pakt een 

clubscheidsrechter een wedstrijd op, dan ontvangt hij of zij €35,-. Pakt een Fluit je Rijker de fluitdienst 

op, dan ontvangt deze persoon €25,-. Met het uitbetalen van verschillende bedragen worden Fluit je 

Rijkers aangespoord om een BOS-opleiding te doen en clubscheidsrechter te worden. Wanneer iemand 

beslist een cursus te gaan doen en clubscheidsrechter te worden, hoeft hij of zij daarnaast met ingang 

van komend seizoen geen wedstrijden onbetaald meer te fluiten. De cursus wordt volledig vergoed door 

Odysseus. Dit betekent dat een clubscheidsrechter voor elke gefloten wedstrijd direct €35,- ontvangt, 

dan wel vanuit Odysseus voor ingeplande wedstrijden, dan wel vanuit de teams wanneer een 

oorspronkelijke teamtaak wordt overgenomen. De verhoging van het bedrag dat clubscheidsrechters 

voor ingeplande wedstrijden krijgen, is noodzakelijk om te voorkomen dat niet-gediplomeerde Fluit je 

Rijkers meer geld verdienen met het fluiten van een wedstrijd dan clubscheidsrechters met een BOS-

opleiding. 

Wanneer een clubscheidsrechter de fluitdienst oppakt, ontstaat een verschil tussen het bedrag dat een 

team betaalt (€25,-) en het bedrag dat de clubscheidsrechter ontvangt (€35,-). Deze €10,- zal worden 

betaald door de vereniging.  

Het overnemen van teamtaken door scheidsrechters wordt geregeld door, en gecommuniceerd via, de 

wedstrijdsecretaris.  

 

Praktijk 

In de praktijk ziet Fluit je Rijk er als volgt uit: 

Team X heeft op zaterdag 31 oktober een teamtaak om de wedstrijd van Team Y te fluiten. Het team 

krijgt dit drie weken van tevoren (10 oktober) te horen. Team X besluit de fluitdienst te koop te zetten 

en geeft dat uiterlijk de eerstvolgende zaterdag (17 oktober) aan de wedstrijdsecretaris door. De 

wedstrijdsecretaris legt de fluitdienst eerst bij de clubscheidsrechters neer. Wanneer hier bij de 

clubscheidsrechters geen animo voor is, wordt de fluitdienst vervolgens bij de Fluit je Rijkers uitgezet. 

Tot uiterlijk een week voor de datum van de wedstrijd (24 oktober) kan een dienst worden opgepakt. Als 

de dienst opgepakt wordt, stuurt de wedstrijdsecretaris een tikkie van €30 naar de aanvoerder van Team 

X. Wanneer deze uiterlijk de zondag voor de wedstrijd (25 oktober) is betaald, fluit de 

clubscheidsrechter/Fluit je Rijker de wedstrijd en ontvangt deze het afgesproken bedrag. Als het tikkie 

niet op tijd wordt betaald, blijft de fluitdienst een teamtaak van Team X.  

Uiterlijk de maandag voor de wedstrijd (26 oktober) is definitief bekend wie de fluitdienst uitvoert. In het 

geval dat een clubscheidsrechter noch een Fluit je Rijker de fluitdienst oppakt, wordt de wedstrijd door 

Team X gefloten. Het complete overzicht is te vinden in tabel B1.1. 
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Tabel B1.1 Kalenderoverzicht Fluit je Rijk  
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Bijlage 2: Verbouwingsplannen blokhut 

 

Om meer ruimte voor de opslag van trainingsmaterialen te creëren en het halen en brengen van 

trainingsmaterialen te vergemakkelijken is in overleg met Olympos besloten om de blokhut te verbouwen 

en de materialen van het huidige materiaalhok bij Olympos naar de blokhut te verplaatsen. Daarnaast 

kan (een deel van) de ruimte in het huidige materiaalhok gebruikt blijven worden voor de opslag van 

andere materialen. De afbeeldingen met betrekking tot de verbouwing van de blokhut zijn hieronder 

weergegeven. 

De rode kwartcirkel in figuur 1 geeft aan waar een extra deur wordt geplaatst. Deze komt aan de 

voorzijde van de blokhut, waar momenteel het “Vrienden van Odysseus”-bord hangt. Het vooraanzicht 

van waar de deur komt is weergegeven in figuur 2. Deze deur wordt elke trainingsavond door 

medewerkers van Olympos geopend en – aan het eind van de avond – gesloten. De tussendeur naar 

de grote ruimte van de blokhut blijft op trainingsavonden gesloten. Het materiaalhok is opgedeeld in 

twee ruimten die zijn gescheiden door een tussenwand. Tegen deze tussenwand komen 

materiaalkasten met een cijferslot. In de rechter ruimte komen 3 kasten van 0.6 x 1.0 x 2.1 m (zie figuur 

3) voor de opslag van de materialen van de A-selectie. In de linker ruimte worden 8 kasten van 0.6 x 

0.75 x 1.5 m geplaatst (zie figuur 3) voor de opslag van de materialen van de B-/C-selectie. De 

stellingkasten die in de huidige situatie in het achterste deel van de blokhut staan, worden gedeeltelijk 

verplaatst naar het eerste deel van de blokhut. 

De totale kosten van de verbouwing bedragen naar schatting €3.000,-. Dit bedrag wordt bekostigd vanuit 

het eigen vermogen, omdat het een investering betreft die veel toevoegt aan de vereniging en die alle 

leden ten goede komt. Indien door USS Mesa Cosa toegewezen, wordt ook de flexibele subsidie 

gebruikt om een gedeelte van de kosten te dekken. 

 

  

 

 

  

Figuur 1: Plattegrond verbouwing blokhut. 
Figuur 2: Vooraanzicht locatie nieuw in te bouwen deur. 

Figuur 3: Weergave kasten materiaalhok. 
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Bijlage 3: Boetesysteem OlymPas 
 

OlymPas 

Voor alle leden van de studentensportverenigingen in Utrecht is het verplicht om in het bezit te zijn van 
een OlymPas die minimaal geldig is tot en met 31 juli 2021. De kosten van een OlymPas verschillen en 
zijn te vinden in tabel B3.1 (Kosten OlymPas).  
 

Tabel B3.1 Kosten OlymPas 

Soort pas Bedrag 

OlymPas Categorie A (studenten aan een universiteit binnen Nederland of aan een 
hogeschool binnen Utrecht) 

€140,- 

OlymPas Categorie B (studenten aan een hogeschool buiten Utrecht)  €270,- 

OlymPas Categorie C (niet-studenten) €395,- 

Verenigingskaart (Leden uit categorie B of C)* €140,- 

 
*= Hiermee mag wel worden gevoetbald bij Odysseus, maar mag geen gebruik worden gemaakt van de 
overige sportvoorzieningen van Olympos. 

 
Voor leden die langdurig afwezig zijn, bijvoorbeeld wegens een blessure of een stage in het buitenland, 

kan er een halfjaarkaart worden aangeschaft of kan de OlymPas gepauzeerd worden. 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.  

 

Boetesysteem OlymPas 

Per lid van Odysseus dat op 1 november niet in het bezit is van een gekoppelde OlymPas, loopt 

Odysseus subsidie mis. Leden die op deze datum nog geen OlymPas hebben aangeschaft, zijn om 

deze reden zowel van de trainingen en wedstrijden als van de activiteiten van Odysseus uitgesloten, tot 

ze deze wel hebben aangeschaft. Daarnaast worden deze leden in Sportlink uit hun team verwijderd, 

waardoor het niet langer mogelijk is op het wedstrijdformulier te worden gezet. 

Om het mislopen van subsidie te voorkomen, staat de deadline voor het aanschaffen van een OlymPas 

op 1 oktober. Afgelopen seizoen hebben er na 1 oktober twee controlemomenten plaatsgevonden, 

waarbij leden zijn gecontroleerd op het bezitten van een gekoppelde OlymPas. Uit deze controles bleek 

dat alsnog veel leden persoonlijk aangesproken moesten worden op het aanschaffen van een OlymPas. 

Om dit aantal te verminderen en de kans op het mislopen van subsidie te verlagen wordt er een 

boetesysteem voorgesteld.  

De subsidie wordt misgelopen op het moment dat een lid op 1 november nog niet in het bezit is van een 

gekoppelde OlymPas. Om duidelijkheid te verschaffen worden de leden twee maanden van tevoren 

voor het eerst ingelicht over de noodzaak van het bezitten van een gekoppelde OlymPas. Hierna worden 

onder andere verschillende herinneringsmails verstuurd om deze noodzaak te benadrukken. 

Vervolgens zijn er drie deadlines opgesteld, waarna schriftelijk wordt gecontroleerd welke leden in het 

bezit zijn van een gekoppelde OlymPas. Indien een lid niet in het bezit is van een gekoppelde OlymPas, 

wordt een boete uitgedeeld aan dit lid en wordt er persoonlijk contact gezocht met deze persoon. De 

hoogte van de boete is afhankelijk van de gestelde deadline. De deadlines met bijbehorende boetes zijn 

te vinden in tabel B3.2 (Boetes OlymPas).  
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Tabel 3B.2 Boetes OlymPas 
 

Na gestelde datum nog geen 
gekoppelde OlymPas 

Hoogte van de boete Overige maatregelen 

01-10-2020 €15,-  

15-10-2020  €30,- (met €15,- verhoogd)  

01-11-2020  €50,- (met €20,- verhoogd) - Verwijdering uit Sportlink 
- Geen toegang tot trainingen, 

wedstrijden en activiteiten 

 

 

 


