
Jaarverslag ‘20/’21 Bestuur Schouwenberg

Op vrijdag 4 september 2020 werd bestuur Schouwenberg (zie
onderstaande functieverdeling) ingehamerd als 30e bestuur der
USVV Odysseus ‘91. In dit verslag zal kort worden teruggeblikt op
seizoen ‘20/’21. Allereerst worden de focuspunten uit het jaarplan
besproken en vervolgens zal chronologisch een aantal belangrijke
gebeurtenissen of bestuurlijke wijzigingen worden benoemd.
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Focuspunten
Er zijn in het begin van dit jaar enkele focuspunten opgesteld, waar extra aandacht aan is besteed.
Hier wordt in het kort toegelicht welke acties er dit jaar zijn ondernomen op deze focuspunten.

1. Verbeteren van de materiaalopslag voor teams. In het voorjaar is de blokhut verbouwd.
Tijdens deze verbouwing is er een extra deur geplaatst. Deze kan door alle leden worden
geopend en geeft toegang tot het tweede deel van de blokhut. Dit deel van de blokhut is
opnieuw ingericht, waarbij er houten materiaalkasten geplaatst zijn. Vervolgens zijn alle
trainingsmaterialen van de teams verplaatst naar de blokhut. Zodoende ligt het materiaal
op deze manier aanzienlijk dichter bij het veld en is er met het plaatsen van de extra kasten
- met name voor de B-/C-selectieteams - meer opslagruimte gecreëerd.

2. Het optimaliseren van het scheidsrechterssysteem
Aan het begin van het jaar is het ‘Fluit je Rijk’-systeem geïntroduceerd met als doel om de
groep vrijwillige scheidsrechters binnen Odysseus te vergroten. Ook zijn er leden geworven
en aangemeld voor de scheidsrechterscursus van de KNVB. Sinds oktober heeft het
coronavirus COVID-19 echter belemmerd dat dit scheidsrechterssysteem zich verder kon
ontwikkelen, aangezien er sindsdien geen officiële wedstrijden meer zijn gespeeld.

3. Beperken van de negatieve impact van de coronacrisis
Het gehele jaar was er rond activiteiten veel onzekerheid. De verschillende commissies
moesten zo flexibel mogelijk te werk gaan om activiteiten binnen de geldende maatregelen
te kunnen organiseren. Voor elke activiteit zijn er verschillende scenario’s ontwikkeld om de
activiteit op een leuke én verantwoorde manier door te kunnen laten gaan. Om de
eerstejaarsleden zoveel mogelijk bij de vereniging te betrekken, zijn er aan het begin van
het seizoen groepjes gevormd, bestaande uit eerstejaars leden en twee ervaren
Odysseanen. Met deze ‘papa/mama-groepjes’ is geprobeerd, voor zover mogelijk was,
activiteiten te ondernemen. Daarnaast is er een speciale eerstejaarsactiviteit
georganiseerd: de eerstejaarswandeling. Hier was jammer genoeg slechts beperkte



interesse in. Het is achteraf dan ook erg lastig gebleken de eerstejaars, zoals in een
‘normaal’ jaar, actief bij de vereniging te betrekken.

4. Bevorderen van de gezelligheid langs de lijn
Om de gezelligheid langs de lijn te bevorderen heeft de tribune een opknapbeurt gekregen.
Er is daarnaast geïnvesteerd in ‘muzikale gezelligheid’ door een draaitafel aan te schaffen,
de groep DJ’s in de DJ-cie te vergroten en deze DJ’s vaker overdag in te zetten. Hoewel de
mogelijkheden voor het plaatsen van een overkapping bij de blokhut zijn onderzocht, bleek
dit helaas niet realistisch. Hier staat tegenover dat het geld van de Vrienden van Odysseus
dit jaar deels is gebruikt voor het aanschaffen van een pannakooi. Op deze manier kan
voortaan zowel óp, als náást het veld gezellig een balletje worden getrapt.

Verslag
Het jaar begon met de wissel-ALV op 3 september. Hier werden zoals gebruikelijk de plannen voor
het nieuwe jaar gepresenteerd. Een van de meest noemenswaardige plannen betrof de
verbouwing van de blokhut bij het hoofdveld. Door middel van deze verbouwing zou het
trainingsmateriaal voortaan bij het hoofdveld komen te liggen en zou daarnaast extra opslagruimte
worden gecreëerd. Ook ‘Fluit je Rijk’, de toevoeging op het al bestaande scheidsrechterssysteem,
is tijdens deze ALV gepresenteerd en goed ontvangen. Hetzelfde geldt voor het boetesysteem, dat
met ingang van dit jaar geldt rond het aanschaffen van de OlymPas. Al deze plannen zijn
uitgevoerd, met de blokhutverbouwing als mooi hoogtepunt.

Na de wissel-ALV ging het seizoen van start met de eerste wedstrijden. Fluit je Rijk werd opgestart
en na de eerste speelrondes bleek Fluit je Rijk veel potentie te hebben om een waardevolle
toevoeging te zijn op het al bestaande scheidsrechterssysteem. Ook het boetesysteem bleek in de
praktijk goed te werken. Op sociaal vlak was vanwege de coronamaatregelen nog lang niet alles
mogelijk, maar om de eerstejaarsleden zoveel mogelijk bij de vereniging te betrekken zijn
activiteiten met zogeheten ‘papa/mama-groepjes’ opgestart. Daarnaast hebben er enkele
‘bestuur-ontmoet-jou-borrels’ plaatsgevonden. Dit bleek - na een lange tijd van gesloten kroegen -
voor iedereen een perfecte gelegenheid om elkaar weer eens te spreken buiten het veld.

Hoewel het seizoen voortvarend van start ging, duurde dit helaas niet lang. In oktober volgde de
tweede lockdown van het kalenderjaar. De laatste competitiewedstrijden zijn gespeeld op 10
oktober en ondanks dat trainingen in eerste instantie nog in aangepaste vorm konden worden
aangeboden, was ook dit na verloop van tijd niet meer mogelijk binnen de maatregelen. Wat
volgde was een winter waarin er voor de leden van Odysseus weinig gebeurde. Naast dat er niet
kon worden gevoetbald, konden niet alle ‘bestuur-ontmoet-jou-borrels’ doorgaan. Hetzelfde gold
voor andere activiteiten. Een dieptepunt kwam in december, toen ook de traditionele
Odysseus-wintersport definitief moest worden afgeblazen. Desondanks zijn er ook enkele
lichtpuntjes geweest die het vermelden waard zijn. Zo heeft de vereniging alsnog de eerste Super
Saturday kunnen vieren met de door het bestuur georganiseerde online Halloween-pubquiz en
heeft de Zaterdagcommissie SUSA II aangekleed met een speurtocht door Utrecht. Ook heeft de
bierdropping ‘gewoon’ plaats kunnen vinden.

In februari is tijdens de HALV een update gegeven over de stand van zaken. In de periode hierop
volgend bleek gelukkig langzaamaan steeds meer te kunnen binnen de maatregelen en vanaf
maart kon er ook weer worden getraind. In eerste instantie gebeurde dit nog op 1,5 meter afstand,



maar als snel kon er weer worden getraind zonder afstand te houden. Ook werd het weer mogelijk
om onderlinge partijen te spelen. Dit opende de deur voor het opstarten van de interne competitie.
Over een periode van twee maanden, begonnen op 3 april, zijn er elke zaterdag onderlinge
partijen van 7 vs. 7 gespeeld. Dit heeft geleid tot veel (spel)plezier onder de leden. Odysseus
begon ook op de voorgrond echt weer te leven. Helaas bleef het spelen van (officiële) wedstrijden
tegen teams van andere verenigingen echter tot en met het eind van het seizoen niet mogelijk.

In het voorjaar zijn ook naast het veld grote stappen gemaakt. Op sociaal vlak zijn verschillende
activiteiten, zoals de benefietwedstrijd, in aangepaste vorm doorgegaan. Verder is de verbouwing
van de blokhut in april volledig afgerond. De materialen van de teams liggen sindsdien in de
blokhut. Ook is er in februari gestart met de voorbereidingen voor een nieuw meerjarenbeleidsplan.
In dit kader zijn onder andere gesprekken gevoerd met ondersteunende commissies en externe
partijen. Om zoveel mogelijk input van de leden te vergaren hebben er in maart online inputsessies
plaatsgevonden. Vervolgens is de leden in mei nog de kans geboden om feedback te geven op de
conceptversie van het meerjarenbeleidsplan. Hierna is het definitieve meerjarenbeleidsplan voor
de periode 2021-2026 gevormd. Het doel van dit meerjarenbeleidsplan is om voor de komende vijf
jaar handvatten te bieden op bestuurlijk vlak om zo consistent en gepast beleid te waarborgen.

Op 23 mei vierde Odysseus het 30-jarig bestaan van de vereniging. Jammer genoeg lieten de
geldende coronamaatregelen een volledig fysieke lustrumweek niet toe. Er is daarom besloten om
de volledige lustrumweek te verplaatsen naar mei van het seizoen ‘21/’22. Desondanks heeft de
Lustrumcommissie een erg succesvol online alternatief opgezet in de vorm van een silent disco.
Daarbij hebben zij ook het lustrumlied gepresenteerd. Hoewel een uitgebreide lustrumweek pas in
‘21/’22 zal plaatsvinden, kunnen we daarom zeggen dat het 30-jarig bestaan van Odysseus niet
onopgemerkt voorbij is gegaan.

Na het lustrum volgde de derde ALV van het jaar, op 4 juni. Tijdens deze ALV is het
meerjarenbeleidsplan 2021-2026 ingestemd. Daarnaast is ook het plan om de trainers van Heren 3
en Dames 3 met ingang van komend seizoen een vergoeding aan te bieden, ingestemd. Deze
vergoeding wordt berekend aan de hand van loonschalen, gebaseerd op het model van de trainers
van Heren 2 en Dames 2. Ook is een nieuwe regeling gepresenteerd met betrekking tot het
aanschaffen van een OlymPas bij langdurige afwezigheid. Na een kleine wijziging kan deze
regeling vanaf het seizoen ‘21/’22 worden gebruikt. Na de derde ALV zijn er op initiatief van
Odysseus in samenwerking met TC de Uithof, USHC, USRS, RUS en de Sportraad
gedragsregelborden gerealiseerd. Deze borden zijn opgehangen en te bewonderen bij de
verschillende sportvelden.

Op het gebied van sponsoring is er een nieuwe samenwerking gesloten met Unipartner, die voor
€1000,- voor een periode van vier jaar te bewonderen zullen zijn op een bord langs het hoofdveld.
Het geld van de Vrienden van Odysseus is dit jaar besteed aan nieuwe ballenzakken en aan een
pannakooi die gebruikt kan worden langs de lijn. Tot slot werd het jaar afgesloten met een mooie
nieuwe samenwerking met bar/restaurant Walden. Walden zal gaan fungeren als nieuwe
stamkroeg en als nieuwe hoofdsponsor van de herenafdeling. Walden zal €5000,- sponsoren voor
een periode van een jaar en het logo zal te zien zijn op de shirts van de herenteams. Het contract
met de Rex wordt niet verlengd. Er wordt een regeling getroffen om de openstaande schulden af te
betalen.



Op sociaal vlak werd tot slot een hoogtepunt bereikt tijdens het Odyssey Tournament. Het toernooi
moest in aangepaste vorm plaatsvinden. Desondanks was het toernooi een groot succes en
vormde het een mooie afsluiting van een bewogen jaar.

Afsluiting
Het bestuur kijkt, ondanks alle perikelen omtrent het coronavirus, tevreden terug op het afgelopen
jaar. Het jaar kenmerkte zich door veel uitdagingen vanwege alle beperkingen die de
coronamaatregelen met zich meebrachten. Toch hebben alle vrijwilligers van Odysseus zich keer
op keer ingezet om er het beste van te maken. Door middel van flexibiliteit, wilskracht en
doorzettingsvermogen hebben zij alsnog veel geslaagde activiteiten weten neer te zetten en is er
op de achtergrond veel bereikt. Samen met het feit dat het weer mogelijk werd om te trainen en om
een interne competitie te voetballen, heeft dit geleid tot een mooie tweede seizoenshelft waarin de
vereniging opleefde. Odysseus heeft zich dit jaar bewezen als een veerkrachtige vereniging. Wij
geven het stokje dan ook vol vertrouwen door aan kandidaatsbestuur Van Liefland.


