
Jaarverslag ‘19/’20 Bestuur Baas  
 

 

Op vrijdag 30 augustus 2019 werd bestuur Baas (zie onderstaande          

functieverdeling) ingehamerd als 29e bestuur der USVV Odysseus        

‘91. In dit verslag zal kort worden teruggeblikt op seizoen ‘19/’20.           

Allereerst worden de speerpunten uit het jaarplan besproken en         

vervolgens zal chronologisch een aantal belangrijke      

gebeurtenissen of bestuurlijke wijzigen worden benoemd. 

 

Functieverdeling 

Evalien Baas Voorzitter Mathijs Hes Commissaris Intern 

Nyncke Lemmens Secretaris Mick van Rooijen Commissaris Extern 

Annet Prudon Penningmeester Jesse Terstappen Wedstrijdsecretaris 

Anne Stolk Vicevoorzitter 

 

Speerpunten 

Er zijn vier speerpunten opgesteld aan het begin van het seizoen, waar extra aandacht aan is                

besteed. Hier wordt kort toegelicht welke actie er ondernomen is op elk speerpunt.  

1. De communicatiekanalen van Odysseus actualiseren en optimaliseren om zo betrokkenheid          

van leden te stimuleren. De website heeft in januari een nieuwe opmaak gekregen en de               

inhoud is geactualiseerd, daarmee is deze strakker en overzichtelijker geworden, een mooi            

visitekaartje voor nieuwe leden. Daarnaast worden nu alle foto’s van facebook overgezet            

naar de site MyAlbum, waar leden via de Ody website (achter de login) bij kunnen komen.                

Verder is de opmaak van de nieuwsbrief begin dit seizoen veranderd, is er een              

huisstijlhandboek gemaakt en staat er bij het hoofdveld een informatiebord om nieuws            

fysiek bij leden te brengen.  

2. Waardering vergroten naar de Vrienden van Odysseus en alle vrijwillige trainers en            

commissieleden die Odysseus rijk is. De commissaris extern heeft door nieuwsbrieven actief            

contact gehouden met de Vrienden van Odysseus en het VvO-cadeaugeld is al aan het begin               

van het jaar uitgegeven. Voor de trainers hebben we in november een investering gedaan              

door elke trainer bij Ody (en niet max 2 per team) een trainingsjas te geven. De vrijwilligers                 

bedanktdag kon op 14 juni helaas niet doorgaan, maar op toch iedereen te bedanken heeft               

het bestuur bij alle trainers en commissieleden thuis een speciaalbierpakketje bezorgd. Er is             

elke maand een vrijwilliger/trainer van de maand gekozen. 

3. Investeren in de toekomst van Odysseus door de blokhut op te knappen en Odysseus’              

belangen binnen de plannen van Olympos 2.0 zo goed mogelijk te behartigen. Begin dit              

seizoen is een aantal veranderingen gedaan in/om de blokhut met het vrijgekomen budget.             

Er zijn nieuwe kasten voor in de blokhut aangeschaft en er zijn twee materiaalkisten buiten               

de blokhut geplaatst. Er is een werkgroep Olympos 2.0 opgericht die een aantal keer bijeen               

is gekomen, dit zal volgend jaar actief moeten worden doorgezet. Daarnaast maakt Ody             

sinds begin 2020 deel uit van het partneroverleg over de nieuwe inrichting van het USP,               

waar alle ontwikkelen worden besproken.  

4. Verspilling op het gebied van voedsel en materiaal binnen Odysseus tegen gaan. Oude Ody              

shirts zijn begin dit seizoen gedoneerd aan de bring hope foundation en oude doeltjes              

hebben ook een nieuwe bestemming gekregen. Daarnaast is een experiment gedaan met            



harde plastic bekertjes voor de thee en zal dit volgend jaar volledig worden ingevoerd.              

Volgend jaar kan in samenwerking met Sportcafe/ Olympos nog meer op duurzaam beleid             

worden ingezet.  

 

Verslag 

Het bestuursjaar begon met de wissel-ALV waarop een aantal belangrijke punten is besproken.             

Allereerst is het plan om de trainers van Dames 2 en Heren 2 een vergoeding te geven ingestemd. De                   

trainer met het meest ervaring ontvangt een vergoeding, waarbij er een oplopende schaal is              

gebaseerd op aantal jaar ervaring en trainersdiploma’s. Daarnaast is op de wissel-ALV besproken hoe              

het vrijgekomen budget van 9.000 (door een afname in trainerskosten en het wegvallen van              

reiskosten voor Dames 1) zou worden besteed. Er is gekozen voor een investering in              

trainingsmateriaal, het opknappen van de blokhut, een investering in het gala en de eerder              

genoemde tegemoetkoming voor de trainers van Dames 2 en Heren 2. Al deze investeringen zijn               

gerealiseerd.  

 

Na de wissel-ALV begon de eerste seizoenshelft en zijn alle elftallen (m.u.v. de trainingsteams) aan               

de competitie begonnen. Alleen Heren 6 was niet voorzien van trainers en dit is, volgens afspraak,                

opgepakt door Heren 1 en 2. In de eerste seizoenshelft is een aantal gebeurtenissen het vermelden                

waard. Allereerst is er op 8 november voor het eerst in samenwerking met de KNVB een                

trainersavond georganiseerd, die erg enthousiast is ontvangen door de trainers. Dit zal komend jaar              

worden voortgezet. Daarnaast is de eerste van de vier materiaalcontroles uitgevoerd door de             

A-selectie en is de damescursus in november van start gegaan. Op sociaal gebied was er allereerst                

het openingsfeest, gevierd bij Unitas. Daarnaast vonden de eerste twee SuperSaturdays plaats; een             

biercantus georganiseerd door het bestuur en een pubquiz met zanger Anton georganiseerd door de              

ZatCo. Traditiegetrouw is Ody na oud en nieuw op wintersport gegaan, dit jaar naar Saint Sorlin met                 

maar liefst 87 leden.  

 

Op de tweede ALV op 31 januari is een voorstel voor het wijzigen van het Huishoudelijk Reglement                 

besproken. Aangezien er niet genoeg leden aanwezig waren (de helft van alle leden) is er niet                

gestemd en is er op 14 februari een Bijzondere Ledenvergadering georganiseerd om de wijziging              

door te voeren. Belangrijke wijzigingen zijn de datum van uitschrijven bij de secretaris, de              

vergoeding voor het bestuur en bestuurskleding, de taakverdeling binnen het bestuur en commissie             

omschrijvingen.  

 

De tweede seizoenshelft startte zoals gebruikelijk na de winterstop, echter heeft de KNVB de              

competitie op 14 maart vervroegd moeten staken door het uitbreken van het coronavirus. Vanaf dit               

moment werden alle wedstrijden, trainingen en publieke evenementen verboden. Het was lastig om             

zonder fysiek contact toch leden te bereiken. Wel is geprobeerd verbonden te blijven door het               

organiseren van een online borrel, een bingo-avond, een pubquiz, een inspraakavond voor het             

Technisch Beleid en is in deze maanden de instagram van Ody actiever gebruikt om leden te                

bereiken. Daarnaast zijn alle leden tweewekelijks gemaild met een update van de stand van zaken               

m.b.t. trainingen en evenementen.  

 

Vanaf 1 mei mocht er op 1,5 meter afstand weer getraind worden. Om de trainingen goed en veilig                  

op te pakken is er door Odysseus een protocol opgesteld met regels over looplijnen, trainingstijden               

en materiaalgebruik. Er werd elke avond door 1 team tegelijkertijd getraind met 10 min tussen elke                



training om spelers te spreiden en contact te vermijden. Uiteindelijk konden we vanaf 8 mei echt het                 

veld op, aangezien Olympos de protocollen en trainingstijden van alle verenigingen op elkaar wilde              

afstemmen. Vanaf 1 juli verviel de 1,5m regel en kon er weer ‘normaal’ getraind worden. Aangezien                

veel teams (mede door weinig vakantieplannen) hier behoefte aan hadden, kon elk team tot 1               

augustus doortrainen.  

 

In de ‘coronatijd’ zijn alle sociale activiteiten, zoals het ledenweekend, SuSa lV, de Benefietwedstrijd              

en het Ody Tournament helaas niet doorgegaan. Ook de externe selectietrainingen konden niet             

doorgaan. De technische commissie heeft daarom het niveau van spelers zo goed mogelijk proberen              

in te schatten op basis van voetbalervaring. Spelers in de A-selectie zijn niet in een vast team                 

ingedeeld en zullen op basis van wat ze op latere trainingen/ in de voorbereiding laten zien in H1 t/m                   

3 en D1 t/m 3 worden ingedeeld. Aangezien vanaf 1 juli wedstrijden en toernooien ook weer werden                 

toegestaan is er op 25 juli een CorOdy toernooi georganiseerd bij Hercules, wat een groot succes                

was.  

 

Vanaf januari is er door een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers vanuit het bestuurs en de               

technische commissie gewerkt aan een technisch beleidsplan. Het doel van dit technisch beleidsplan             

is om de sportieve prestaties van Odysseus te bevorderen en de A-selectie op het hoogst haalbare                

niveau te laten uitkomen. Het plan is geschreven met input van de A-selectietrainers en op een                

technisch beleidsavond digitaal gepresenteerd aan de vereniging. Het plan is vanaf seizoen ‘20/’21             

van kracht en zal jaarlijks worden geëvalueerd en waar nodig worden bijgesteld.  

 

Afgelopen jaar is een aantal nieuwe partnerships gesloten. Sinds november heeft Odysseus een             

partnership met de Decathlon, waarbij we elk jaar voor een budget van 500 euro aan materiaal                

mogen aanschaffen. Daarnaast is ING de nieuwe sponsor van de damesafdeling van Odysseus en per               

seizoen ‘20/’21 staat hun logo op de shirts van alle damesteams. De contractwaarde van de               

samenwerking met ING is in totaal 8.500 euro, wat in 3 termijnen betaald wordt. Dit bedrag is                 

inclusief BTW en er wordt nu uitgezocht of het mogelijk is om dit te factureren. De partnership per                  

Hollandse Pot is niet verlengd en zij zijn per seizoen ‘20/’21 geen hoofdsponsor meer. Het geld van                 

de Vrienden van Odysseus is uitgegeven aan een informatiebord langs het hoofdveld, een nieuwe              

camera en bidonkratten voor alle teams.  

 

 

Afsluiting 

Het bestuur kijkt, ondanks de vreemde en unieke omstandigheden, tevreden terug op het afgelopen              

seizoen. In de eerste seizoenshelft zijn vele mooie wedstrijden gespeeld en zijn er herinneringen te               

over aan alle borrels, feesten en activiteiten die met elkaar zijn beleefd. Zelfs in de bijzondere                

omstandigheden later in het jaar is er door leden en binnen teams veel verbondenheid getoond en                

was het mooi te merken hoe het Ody enthousiasme werd uitgestraald. Vol vertrouwen geven we het                

stokje over aan kandidaatsbestuur Schouwenberg. We zien een mooi lustrumjaar tegemoet.  

 


