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1. Introductie

USVV Odysseus ‘91 (hierna te noemen “Odysseus”) is een studentenvoetbalvereniging in
Utrecht, die zich sinds 1991 inzet om studenten in Utrecht een plek te bieden om te
voetballen. De leden van de vereniging omschrijven haar als een gezellige plek en hechten
waarde aan de combinatie van gezelligheid, sportiviteit en prestatiegericht voetbal. Door
middel van deze combinatie en het studentikoze karakter van de vereniging onderscheidt
Odysseus zich van andere verenigingen in Utrecht en is het uitgegroeid tot de 475 leden
tellende vereniging die het anno 2021 is.

Om continuïteit en een georganiseerde structuur binnen de vereniging te waarborgen, is dit
meerjarenbeleidsplan opgesteld. Het beschrijft de doelen van Odysseus voor de komende
vijf jaren en stelt daarmee beleidstechnische kaders voor de periode 2021-2026. Dit
document wordt beschikbaar gesteld aan de hele vereniging en toekomstige besturen
kunnen dit beleidsplan gebruiken als leidraad bij het schrijven van hun jaarplan. Zij dienen
zich bezig te houden met het realiseren van de doelen die in dit document zijn opgesteld.
Daarnaast wordt van elk bestuur verwacht dat het aan het eind van het seizoen de gestelde
doelstellingen en de voortgang van het proces evalueert. Hierbij moet in acht worden
genomen dat voornamelijk de onderwerpen waar voor Odysseus winst op te behalen valt in
dit meerjarenbeleidsplan worden besproken. Vlakken waarop de vereniging weinig
problemen ondervindt, zijn minder nadrukkelijk aanwezig. Het bewaken van een consistent
en werkzaam beleid op deze gebieden is echter minstens even belangrijk.

Dit meerjarenbeleidsplan is opgesteld door de vicevoorzitter van het 30e bestuur der
Odysseus, het bestuur dat de vereniging vertegenwoordigt gedurende het seizoen
2020-2021. Bij het schrijven van dit beleidsplan is met verschillende mensen en commissies
gesproken, waaronder de Technische Commissie, de Kascommissie en de Commissie van
Advies. Ook zijn er gesprekken gevoerd met externe partijen en hebben er online
inputsessies plaatsgevonden met leden van de teams van Odysseus.

De missie van Odysseus voor de komende jaren is opgesteld aan de hand van de huidige
situatie van de vereniging in de context van het beleid dat de afgelopen jaren is gevoerd.
Ook is er gekeken naar het vorige meerjarenbeleidsplan, opgesteld in 2016. Het beleid is
neergelegd in vier verschillende hoofdstukken, te weten ‘Voetbaltechnisch kader’,
‘Financieel beleid’, ‘Organisatorisch beleid’ en ‘Extern beleid’. In deze hoofdstukken worden
de verschillende relevante thema’s die de komende jaren een grote rol spelen - waaronder
de thema’s duurzaamheid, internationalisering en Olympos 2.0 - stuk voor stuk behandeld.
De overwegingen met betrekking tot het groeien als vereniging en de eventuele toekomstige
toelating van MBO-studenten worden nader toegelicht in de twee bijlagen.
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2. Voetbaltechnisch kader

2.1 Technisch beleid

2.1.1 Technisch beleidsplan

In het seizoen 2019/2020 is het technisch beleidsplan, inclusief kaderbeleid, opgesteld. Het
technisch beleidsplan is opgesteld om de sportieve visie van Odysseus vast te leggen en
voor iedereen overzichtelijk te maken. Dit beleidsplan bevat de sportieve visie van Odysseus
en de afspraken op technisch gebied. Gedurende de komende jaren wordt het beleidsplan
geëvalueerd en up-to-date gehouden. Waar nodig kan het technisch beleidsplan aan de
actuele situatie aangepast worden om consistent en gepast technisch beleid te voeren. Het
technisch beleidsplan fungeert op deze manier als een levend document, waarvan de
inhoud niet in beton is gegoten.

In tegenstelling tot het technisch beleidsplan, omschrijft dit meerjarenbeleidsplan de
sportieve visie van Odysseus voor een specifieke periode, zijnde 2021-2026. Het omvat de
ambities van de vereniging voor de komende vijf jaren. De doelen in dit
meerjarenbeleidsplan komen overeen met het geldende technische beleid zoals beschreven
in het technisch beleidsplan. Wanneer deze doelstellingen niet lijken te worden gehaald,
moet uitgebreid worden geëvalueerd welke acties kunnen worden ondernomen om dit te
veranderen. Nadere onderbouwingen van de gestelde doelen en de concrete uitwerkingen in
de praktijk zijn te vinden in het technisch beleidsplan.

2.1.2 Doelstellingen

Om verscheidenheid in niveaus aan te bieden en te waarborgen, gelden er voor alle
wedstrijdteams langetermijndoelstellingen. In de eerste bijlage van het technisch beleidsplan
wordt de onderbouwing van deze doelstellingen nader toegelicht. Een overzicht van de
huidige niveaus en de langetermijndoelstellingen voor de teams voor de periode 2021-2026
is te vinden in tabel 2.A. Naast de langetermijndoelstelling geldt voor elk team ieder jaar een
jaardoelstelling (zie paragraaf 2.3.2 van het technisch beleidsplan).
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Tabel 2.A: Samenvatting huidig niveau en langetermijndoelstelling per team

Team Huidig niveau Doelstelling Team Huidig niveau Doelstelling

H1 3e klasse Meedoen om
promotie naar de 2e
klasse

D1 2e klasse 1e klasse

H2 1e klasse reserve 1e klasse reserve D2 3e klasse 2e klasse

H3 3e klasse reserve 2e klasse reserve D3 4e klasse 3e klasse

H4 4e klasse reserve1 3e/4e klasse reserve D4 4e klasse 4e klasse

H5 4e klasse reserve 4e klasse reserve D5 4e klasse 4e klasse

H6 5e klasse reserve 5e klasse reserve D6 5e klasse 4e klasse

H7 6e klasse reserve 5e klasse reserve D7 5e klasse 5e klasse

H8 6e klasse reserve 6e klasse reserve D8 5e klasse 5e klasse

H9 6e klasse reserve 6e klasse reserve D9 N.v.t. N.v.t.

H10 6e klasse reserve 6e klasse reserve D10 N.v.t. N.v.t.

Om met de A-selectieteams op een hoger niveau te acteren dan momenteel het geval is, zet
Odysseus in op verdere professionalisering van de A-selectie. In het seizoen 2019/2020 is
besloten de trainers van de tweede elftallen te betalen. In lijn met dit beleid onderneemt
Odysseus op het moment van schrijven actie om ook de trainers van de derde teams een
vergoeding te bieden. Op deze manier wordt de kloof tussen de derde teams en de tweede
teams verkleind. Een betere aansluiting van de derde teams op de tweede teams bevordert
de interne doorstroming en komt het niveau van de A-selectie ten goede.

Om een hoog niveau van de A-selectie te waarborgen, maakt Odysseus daarnaast voor het
werven van selectiespelers gebruik van een werkgroep, bestaande uit spelers uit de
A-selectieteams (zie paragraaf 3.3 van het technisch beleidsplan). Voor de B-/C-selectie is
een dergelijke vorm van gerichte werving niet wenselijk in verband met de lange wachtlijst;
wel wordt Odysseus in de breedte gepromoot door de PR-commissie (zie paragraaf 5.1
“Naamsbekendheid en promotie” van dit meerjarenbeleidsplan).

Odysseus wil tevens blijven kijken naar de mogelijkheden om cursussen te organiseren voor
doelgroepen die - bijvoorbeeld vanwege de lange wachtlijst - (nog) niet in aanmerking
komen om te voetballen bij Odysseus. Dit zal gebeuren op basis van de animo die er voor
specifieke cursussen bestaat. Het doel is om de interesse van studenten vast te houden
voor het voetballen bij Odysseus en tegelijkertijd meer mensen een kans te bieden om te
voetballen.

1 In het seizoen 2020/2021 komt Heren 4 nog uit in de 3e klasse reserve. Met ingang van het seizoen
2021/2022 zal Heren 4 echter in de 4e klasse reserve uitkomen.
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2.2 Trainers en trainingen

Odysseus hecht veel waarde aan het hebben van een trainer en aan hoge kwaliteit van de
trainingen. Het doel is dan ook om voor elk team elk seizoen een of meerdere trainers te
hebben. De manier waarop met trainers binnen Odysseus moet worden omgegaan, is
beschreven in het technisch beleidsplan. Odysseus stimuleert het verhogen van het niveau
van trainers en trainingen op meerdere manieren. In het seizoen 2020/2021 is het online
platform ‘The Coaching Manual’ geïntroduceerd. Op dit platform kunnen trainers van
Odysseus verschillende trainingsoefeningen vinden, zelf trainingen samenstellen en vragen
aan andere trainers stellen. Zo wordt ook het onderling uitwisselen van kennis
aangemoedigd. Daarnaast denkt Odysseus graag mee met trainers die aangeven aan een
KNVB-trainerscursus deel te willen nemen. De kosten voor het volgen van een dergelijke
cursus worden - mits er aan enkele voorwaarden wordt voldaan - volledig door Odysseus
vergoed. Verder worden er elk seizoen twee trainersavonden georganiseerd om (nieuwe)
trainers op weg te helpen. Op deze manier biedt Odysseus trainers handvatten om
trainingen op niveau te geven en zet het zich in om onderling contact tussen trainers te
vergemakkelijken.

Tot slot zet Odysseus zich in voor professionalisering van de A-selectie, wat ertoe heeft
geleid dat tegenwoordig ook voor trainers van de tweede teams een vergoeding beschikbaar
is. Zoals eerder beschreven is het doel om dit uit te breiden naar een vergoeding voor
trainers van alle teams in de A-selectie. Omdat de focus in de B-selectie minder ligt op
prestatiegerichtheid, worden betalingen voor trainers beperkt tot A-selectieteams.

2.4 Scheidsrechters

2.4.1 Fluit je Rijk

Het niveau van de scheidsrechters bij Odysseus laat nogal eens te wensen over. Odysseus
spreekt daarom expliciet uit het niveau van de scheidsrechters bij de vereniging te willen
verhogen. Het doel is om in de jaarlijkse tevredenheidsenquête in het seizoen 2025/2026
een tevredenheidspercentage te behalen van minimaal 60% met betrekking tot het niveau
van de scheidsrechters bij Odysseus.2

Om dit te bereiken, stelt Odysseus zich als doel om de groep vrijwillige scheidsrechters te
vergroten. Wanneer geïnteresseerde vrijwilligers vaker als scheidsrechter optreden, zullen
zij naar verwachting beter worden in het fluiten van een wedstrijd. In het seizoen 2020/2021
is het concept “Fluit je Rijk” geïntroduceerd als middel om dit te bereiken. Fluit je Rijk
verlaagt de drempel door een financiële compensatie. Hiermee kan een vaste groep
vrijwillige scheidsrechters worden gecreëerd, met leden die op regelmatige basis fluiten en
groeien in hun niveau. In 2026 wil Odysseus de beschikking hebben over dertig Fluit je
Rijkers. Fluit je Rijk moedigt geïnteresseerde leden tevens aan om een (door Odysseus
vergoede) scheidsrechterscursus te volgen en clubscheidsrechter te worden. In 2026 wil
Odysseus de beschikking hebben over tien clubscheidsrechters.3

3 Clubscheidsrechters zijn gediplomeerde scheidsrechters die op regelmatige basis fluiten bij
Odysseus. Dit kunnen ook scheidsrechters zijn die geen lid zijn van Odysseus.

2 De laatste tevredenheidscijfers dateren uit het seizoen 2014/2015. In dit jaar was 31% van de leden
tevreden over het niveau van de scheidsrechters bij Odysseus.
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Belangrijk: Fluit je Rijk fungeert als aanvulling op het huidige systeem van
scheidsrechtersdiensten als teamtaken. Dit systeem blijft een noodzakelijke basis, waar te
allen tijde op teruggevallen moet kunnen worden.

2.4.2 Scheidsrechterscommissie

De Scheidsrechterscommissie ondersteunt beginnende scheidsrechters en begeleidt hen
wanneer ze voor het eerst een wedstrijd fluiten. Deze commissie bestaat uit
clubscheidsrechters die tevens lid zijn van Odysseus. Ook niet-clubscheidsrechters kunnen
eventueel ingezet worden om deel uit te maken van de Scheidsrechterscommissie. De
Scheidsrechterscommissie dient elk jaar uit minimaal zes leden te bestaan. Bij het
enthousiasmeren van leden voor het fluiten van wedstrijden en/of het ondersteunen van
scheidsrechters, is een persoonlijke benadering het uitgangspunt.

Doelstellingen
- Uitkomen op de in tabel 2.A ten doel gestelde niveaus.
- Verhogen van het niveau van de A-selectie, door middel van professionalisering en

het verkleinen van de kloof tussen de A-selectieteams onderling.
- Proactief werven van A-selectiespelers, met behulp van de daarvoor opgerichte

werkgroep.
- Aanbieden van voetbalcursussen voor niet-leden, zolang hier draagvlak voor is.
- Per seizoen minimaal één trainer per team aanstellen.
- Waarborgen en verhogen van het niveau van trainers en trainingen bij Odysseus in

het algemeen, door middel van het aanbieden van handvatten aan trainers en het
bevorderen van de kennisuitwisseling onderling.

- Toewerken naar een relatief constante groep vrijwillige scheidsrechters van een
hoger niveau bij Odysseus, als professionele aanvulling op het huidige systeem van
teamtaken. Concreet: tien clubscheidsrechters en dertig Fluit je Rijkers in 2026.

- Begeleiding en ondersteuning voor nieuwe scheidsrechters vanuit een actieve
Scheidsrechterscommissie, bestaande uit minimaal zes leden.
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3. Financieel beleid

3.1 Begroting

De financiële situatie is een van de belangrijkste zaken binnen de vereniging. Er moet
passend beleid worden gevoerd om de financieel gezonde situatie van Odysseus te
waarborgen. Dit uit zich onder andere in afspraken inzake de begroting. De begroting wordt
jaarlijks opgesteld en er dient uitgegaan te worden van een evenwichtssaldo aan het einde
van het boekjaar.

Een goed overzicht van de debiteuren en crediteuren is cruciaal. Het streven voor de
penningmeester is om gedurende het seizoen enkel de debiteuren en crediteuren uit het
eigen seizoen open te hebben staan. Oudere debet- en creditrelaties moeten waar mogelijk
afgerond worden. Dit ten behoeve van een duidelijke financiële situatie.

Op de begroting wordt jaarlijks €300,- gespaard ten behoeve van het lustrum. Dit wordt
gedaan om vanuit Odysseus een bijdrage te kunnen leveren aan de viering die het lustrum
verdient. Over een periode van vijf jaar kan hiermee €1.500,- aan gespaarde gelden in de
viering van het lustrum geïnvesteerd worden.

3.2 Spaargelden

Odysseus moet altijd een gezonde reserve hebben om een onverwachte inkomensdaling of
extra uitgaven op te kunnen vangen. De leidraad voor de grootte van deze reserve is dat de
vereniging voor een half jaar aan alle noodzakelijke betalingen moet kunnen voldoen in het
geval dat alle inkomsten wegvallen. In de huidige situatie komt dit neer op een bedrag van
€21.000,-. Met dit bedrag kunnen de trainers, de KNVB en alle afgesloten abonnementen
een half jaar betaald worden zonder dat Odysseus zelf inkomsten genereert.

Spaargelden boven de vastgestelde reserve kunnen gebruikt worden om eenmalige
langetermijninvesteringen te financieren; investeringen die geen structurele kosten met zich
meebrengen en waar de vereniging minimaal drie jaar profijt van heeft. Het is wenselijk dat
dergelijke investeringen direct of indirect profijt opleveren voor alle leden van Odysseus.
Komende besturen worden uitgedaagd om na te blijven denken over dergelijke
investeringen. Hiervoor dienen zij aan het begin van elk jaar ideeën op te halen bij de leden
van de vereniging. Eenmalige langetermijninvesteringen moeten altijd voorgelegd worden
aan de ALV en de Kascommissie.

3.3 Lidmaatschapskosten

Leden van Odysseus zijn verplicht lidmaatschapskosten te voldoen aan de vereniging. De
kosten voor het voetballen bij Odysseus bestaan uit contributie voor de vereniging en kosten
die aan Olympos betaald moeten worden voor het aanschaffen van een sportkaart
(OlymPas/verenigingskaart). De lidmaatschapskosten in de huidige situatie zijn
weergegeven in tabel 3.A.4

4 De weergegeven kosten zijn gebaseerd op de situatie in het seizoen 2020/2021, m.u.v. het
zogeheten ‘lustrumvijfje’.
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Tabel 3.A Lidmaatschapskosten Odysseus

Soort lid Kosten contributie Kosten sportkaart Kosten totaal

Wedstrijdlid €70,- €140,- €210,-

Teamtrainingslid €40,- €140,- €180,-

Trainingslid €30,- €140,- €170,-

De kosten voor de sportkaart worden bepaald door Olympos, daar heeft Odysseus geen
invloed op. De hoogte van de contributie wordt daarentegen elk jaar door de vereniging zelf
vastgelegd. Omdat een lage contributie het aantrekkelijk maakt om te voetballen bij
Odysseus, is het wenselijk deze stabiel te houden zolang dit mogelijk is. Een verhoging ligt
op het moment van schrijven dan ook niet voor de hand. Desondanks kan een
contributieverhoging de komende jaren in bepaalde gevallen nodig blijken te zijn. Gevallen
waarin dit kan gebeuren betreffen - voornamelijk, maar niet uitsluitend: structureel hoog
uitvallende trainerskosten (zie paragraaf 2.1 “Technisch beleid”), verhoging van de
contributie aan de KNVB, verhoging van de kosten van aangesloten abonnementen,
investeringen waarmee de veldcapaciteit kan worden vergroot (zie paragraaf 4.1
“Accommodatie Olympos”) en significante structurele investeringen die nodig zijn om de
doelen uit dit meerjarenbeleidsplan te behalen. Denk aan een digitale database (zie
paragraaf 4.7 “Digitalisering”) of investeringen op het gebied van verduurzaming (zie
paragraaf 4.6 “Duurzaamheid”). Een eventuele contributieverhoging moet te allen tijde aan
de ALV en de Kascommissie worden voorgelegd.

3.4 Sponsoring

Een deel van het geld dat Odysseus ter beschikking heeft, komt binnen via sponsoring. Dit
kan tot stand komen in de vorm van een financiële bijdrage in ruil voor naamsbekendheid of
in een vorm waarbij partners Odysseus kortingen of diensten aanbieden in ruil voor een
tegenprestatie. Dergelijke samenwerkingen, waarbij de nadruk ligt op het aanbieden van
kortingen, diensten of producten, zijn voor Odysseus relatief eenvoudig te vinden en leveren
de vereniging veel op. Om deze reden ligt de focus de komende jaren op deze vorm van
sponsoring. Overige vormen van sponsoring, waarbij de nadruk meer ligt op een financiële
bijdrage vanuit een sponsor, worden echter uiteraard evenzeer toegejuicht.

Sommige samenwerkingsverbanden zijn van groter belang voor de vereniging dan andere.
Odysseus dient er daarom voor te zorgen altijd een samenwerking te hebben met een
materiaalleverancier, een kledingleverancier, een drukkerij en een stamkroeg. Daarnaast
blijken bepaalde soorten sponsoren eenvoudiger te vinden dan andere. Om deze reden is
het wenselijk dat Odysseus ook een samenwerking onderhoudt met een uitzendbureau. Bij
deze specifieke samenwerkingsverbanden geldt dat Odysseus zich met name richt op
langdurige samenwerkingen.

Tot slot is gebleken dat er gedurende het jaar door de commissaris extern, de
sponsorcommissie en de commissarissen sponsoring van verschillende commissies een
hoop geleerd wordt over het benaderen van sponsoren. Het is belangrijk dat zij nauw
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contact met elkaar houden en het sponsorbestand goed bijhouden, om continuïteit te
bewaren. Ook kunnen zij op deze manier hun kennis en krachten bundelen.

3.4.1 Vrienden van Odysseus

De Vrienden van Odysseus (hierna: VvO’s) doneren elk jaar €50,- aan de vereniging. Hier
wordt jaarlijks in samenspraak met de Vrienden van Odysseus een VvO-cadeau van
gekocht. Odysseus heeft op dit moment 52 Vrienden. Omdat Odysseus veel waarde hecht
aan deze vriendschappen, is het van belang om de VvO’s de komende jaren bij de
vereniging te blijven betrekken. Verder stelt Odysseus zich als doel om het aantal VvO’s te
verhogen naar zestig Vrienden in 2026, vanwege de toegevoegde waarde die VvO’s voor de
vereniging zijn. Dit kan het beste worden bereikt door vertrekkende leden persoonlijk te
benaderen.

3.4.2 Alumni

Ten slotte ontvangt Odysseus inkomsten via de (vrijwillige) alumnibijdrage. Net als de VvO’s,
is het wenselijk om de alumni de komende jaren meer bij de vereniging te betrekken.
Hiervoor wordt een alumnicommissie opgericht. Deze commissie dient uiterlijk aan het einde
van het seizoen 2022/2023 volledig te functioneren. Daarnaast stelt Odysseus zich als doel
om het aantal alumni dat zich inzet voor de vereniging te verhogen van het huidige aantal
van 81 naar 100 alumni in 2026.

Doelstellingen
- Behouden van een minimaal eigen vermogen waarmee de vaste kosten van de

vereniging voor een half jaar kunnen worden gedekt indien alle inkomsten wegvallen
(€21.000).

- Investeren van een deel van de overige spaargelden in eenmalige
langetermijninvesteringen ten behoeve van de vereniging, wanneer de kans zich
voordoet.

- Stabiel houden van de huidige contributie, tenzij structureel hoge kosten of
waardevolle structurele investeringen anders vereisen.

- Creëren en onderhouden van stabiele samenwerkingen waarin Odysseus diensten of
producten ontvangt in ruil voor een tegenprestatie vanuit de vereniging.

- Vergroten van de groep VvO’s door het persoonlijk benaderen van vertrekkende
leden. Concreet: zestig VvO’s in 2026.

- Verhogen van het aantal alumni naar 100 in 2026 en het bij de vereniging betrokken
houden van de alumni door middel van een goed lopende alumnicommissie.
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4. Organisatorisch beleid

4.1 Accommodatie Olympos

4.1.1 Huidige accommodatie

Odysseus beschikt over een blokhut naast het hoofdveld, die als wedstrijdsecretariaat
fungeert. Sinds het seizoen 2020/2021 is hier ook het trainingsmateriaal van de teams te
vinden. Naast de blokhut en enkele andere eigen faciliteiten, maakt Odysseus gebruik van
kleedkamers en velden van Olympos. De velden worden onderhouden door Olympos en
worden in de huidige situatie vaak maximaal belast. Om optimaal gebruik van de velden te
waarborgen, is het van belang om bij Olympos aan te sturen op goed onderhoud van de
velden en ook zelf wedstrijden of trainingen af te gelasten wanneer dit nodig is.

4.1.2 Olympos 2.0

Al enkele jaren worden er plannen gemaakt om Olympos te vernieuwen, omdat het huidige
complex in 2028 is afgeschreven. De plannen hiervoor staan bekend onder de noemer
“Olympos 2.0”. Deze plannen vallen samen met plannen vanuit de gemeente en de
universiteit om het Utrecht Science Park (hierna: USP) te vernieuwen. In de gesprekken
over de vernieuwing en een eventuele verhuizing van Olympos maakt Odysseus zich in
samenspraak met Olympos, de Sportraad en andere studentensportverenigingen (hierna
ook te noemen “SSV’s”) hard voor zijn eigen belangen. Hierbij staat Odysseus voor
uitbreiding van de veldcapaciteit, behoud van de huidige faciliteiten en clustering van de
velden en de faciliteiten.

In het kader van uitbreiding van de veldcapaciteit moet, naast de wens om een extra veld,
ook het belang van het aanleggen van kunstgras in plaats van natuurgras worden aangestipt
(zie ook bijlage 1 “Groei”). Voor de komende vijf jaren is dit voor Odysseus een grote
ambitie. Omdat gesprekken over dit onderwerp over meerdere jaren plaatsvinden, is het
cruciaal dat Odysseus zich door de jaren heen op dezelfde manier opstelt. Om continuïteit te
waarborgen is daarom de werkgroep Olympos 2.0 opgericht. Deze werkgroep dient
betrokken en geraadpleegd te worden bij de veranderende plannen omtrent Olympos 2.0 en
de herinrichting van het USP.

4.1.3 Verhuizing

In het verleden is er sprake geweest van plannen om de vereniging te verhuizen en
zelfstandig draaiende te houden op een externe locatie. Deze plannen bleken echter niet
realistisch en van een verhuizing is momenteel geen sprake. Desondanks staat Odysseus
ervoor open om te kijken naar de mogelijkheid om te verplaatsen en zelfstandig te worden.
Dit brengt echter wel organisatorische veranderingen met zich mee, zoals -
hoogstwaarschijnlijk - een voltijds bestuur en een barcommissie. Een eventuele verhuizing
kan daarom alleen plaatsvinden na een uitgebreid onderzoek van de mogelijkheden.
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4.2 Groei Odysseus

Odysseus heeft al jaren onvoldoende ruimte om iedereen die zich aanmeldt binnen korte tijd
te plaatsen. Dit levert een extreem lange wachtlijst op.5 Dit capaciteitsprobleem wordt als
een van de belangrijkste aandachtspunten binnen de vereniging ervaren. Het verhelpen van
dit probleem vormt dan ook al jaren een rode draad binnen het beleid dat wordt gevoerd.
Omdat Odysseus zich als doel stelt om studenten in Utrecht een plek te bieden om met
elkaar te voetballen, wordt er met externe partijen gesproken over het huidige tekort aan
velden en trainingsmomenten. In deze gesprekken wordt de noodzaak aangekaart van het
creëren van extra ruimte, zodat de vereniging kan groeien. Bij extra leden horen echter ook
enkele uitdagingen, die ervoor zorgen dat er goed moet worden nagedacht over de manier
waarop groei op een gezonde manier zou kunnen worden vormgegeven.

In de eerste bijlage van dit meerjarenbeleidsplan (“Groei”) zijn de kansen en de uitdagingen
neergelegd die horen bij de wens om als vereniging uit te breiden, mocht dit in de toekomst
mogelijk zijn. Op basis van de in deze bijlage genoemde voor- en nadelen richt Odysseus
zich de komende jaren op groei. Het plaatsen van extra leden is immers de meest directe
manier om meer voetbalaanbod te faciliteren. Hiervoor dienen flexibele oplossingen voor het
capaciteitsprobleem te worden onderzocht, zoals het voetballen van wedstrijden op andere
momenten. Het is echter onwenselijk te veel extra teams te plaatsen in een kort tijdsbestek.
Dit zou kunnen leiden tot grote organisatorische uitdagingen. Uitbreiding van de
teamindeling mag dan ook alleen gestaag en in stapjes gebeuren.

Daarnaast houdt Odysseus vast aan de relatief gelijke verdeling tussen mannen en vrouwen
binnen de vereniging. Hoewel het inrichten van extra teams ook de komende jaren
afhankelijk blijft van de aanwas vanuit de wachtlijst, mag het verschil tussen heren- en
damesteams niet groter worden dan 10% van het totale aantal teams.6 Dit houdt in dat wordt
vastgehouden aan een uiterste verhouding van 55% om 45%.7

4.3 MBO-studenten

Niet lang geleden zijn MBO-studenten voor de wet gelijkgesteld aan HBO- en
WO-studenten. Om deze reden is de vraag ontstaan of MBO-studenten ook lid zouden
moeten kunnen worden van SSV’s. Welke kansen er op dit vlak liggen en welke
moeilijkheden komen kijken bij het eventueel plaatsen van MBO-studenten, is beschreven in
de tweede bijlage van dit meerjarenbeleidsplan (“MBO-studenten”).

Uit de genoemde overwegingen in de bijlage blijkt dat er op het moment van schrijven haken
en ogen zitten aan een eventuele toekomstige toelating van MBO-studenten. Odysseus
klopt daarom de komende jaren niet actief op de deur bij relevante organisaties om toelating

7 Voorbeeld: wanneer Odysseus door middel van het plaatsen van drie extra teams uit zou breiden tot
een vereniging met 23 teams, betekent dit dat niet meer dan twee van deze teams herenteams of
damesteams mogen zijn (dit resulteert in een totaal aantal van twaalf heren-/damesteams, wat dan
52% is van het totale aantal teams bij Odysseus). Wanneer de extra teams zouden worden gevuld
met enkel heren of enkel dames, zou dit resulteren in een verhouding van 57% om 43%.

6 Het totale aantal teams betreft alle teams van Odysseus. Hieronder vallen zowel wedstrijdteams als
trainingsteams. In het seizoen 2020/2021 bestaat de herenafdeling van Odysseus uit tien
wedstrijdteams. De damesafdeling van Odysseus bestaat uit acht wedstrijdteams en twee
trainingsteams.

5 De huidige wachtlijst bestaat uit 321 studenten, waarvan 198 mannen en 123 vrouwen.
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mogelijk te maken. Hier is, mede vanwege het capaciteitsprobleem, geen draagvlak voor
binnen de vereniging. Mocht daarentegen vanuit andere organisaties de expliciete vraag
worden voorgelegd om mee te werken aan een andere positie van MBO-studenten, dan
staat Odysseus ervoor open om te kijken naar wat er kan. Zoals in de bijlage benoemd,
moet wel rekening worden gehouden met enkele voorwaarden.

4.4 80/20-regeling

Odysseus werkt met de norm dat minimaal 80% van zijn leden ingeschreven moet staan aan
een hogeschool of universiteit. De Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht houden
een norm aan van 75%, Olympos werkt met een norm van 80%. Odysseus blijft zich de
komende jaren richten op de norm van 80%, ook wanneer een eventuele versoepeling
vanuit Olympos mogelijk zou blijken. Dit zorgt voor een prettige verhouding tussen studenten
en niet-studenten, die past bij het karakter van de vereniging. Daarnaast waarborgt de
80/20-regeling dat er voldoende nieuwe leden bij Odysseus worden geplaatst, wanneer veel
niet-studenten aangeven te willen blijven. Dit is wenselijk in verband met de lange wachtlijst.

4.5 Internationalisering

Het blijkt lastig om internationals te plaatsen en te betrekken bij de vereniging, vanwege de
lange wachtlijst en het feit dat internationale studenten over het algemeen kort verblijven in
Nederland. Hoewel het onwenselijk is om internationals voorrang te geven op de wachtlijst -
dit zou ten koste gaan van andere geïnteresseerden - wil Odysseus zich inzetten om hen
meer bij de vereniging te betrekken. Ook internationals vallen namelijk onder de doelgroep
die Odysseus een kans wil geven op studentenvoetbal. Om dit te bereiken dient op zoek te
worden gegaan naar creatieve oplossingen, door verder te kijken dan het enkel werven en
plaatsen van leden. In dit kader kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een voetbalcursus
voor internationals (zie ook paragraaf 2.1 “Technisch beleid”). Het is ten slotte essentieel om
de wens om ook internationals een platform bieden aan te kaarten in gesprekken met de
gemeente en de universiteit.

4.6 Duurzaamheid

Verduurzaming is een terugkerend thema in het beleid van de afgelopen jaren. Hierdoor
worden er dit moment onder andere herbruikbare cups gebruikt voor de thee en wordt er bij
activiteiten in eerste instantie vanuit gegaan dat leden vegetarisch eten. Dit zijn eerste
stappen in de goede richting, maar er is nog veel ruimte voor verbetering. Zo kan worden
gedacht aan duurzamer gebruik van merchandise of commissiekleding. Aandacht voor
verduurzaming blijft daarom de komende jaren van groot belang. De verantwoordelijkheid
voor het bewaken van een duurzaam karakter ligt gedurende het seizoen bij het bestuur.

Odysseus is op meerdere vlakken afhankelijk van Olympos (en indirect van de Universiteit
Utrecht). Dit is ook het geval op het gebied van grootschalige verduurzaming. Het is daarom
cruciaal om de samenwerking met andere SSV’s op te zoeken, om het belang van
duurzaamheid te benadrukken (zie ook paragraaf 5.2.1 “Studentensportverenigingen”). Ook
kunnen originele ideeën en duurzame alternatieven worden uitgewisseld.
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4.7 Digitalisering

Veel van de huidige administratie en documentatie bestaat uit papierwerk. Met het oog op
verduurzaming en een beter overzicht is het wenselijk om de documentatie te digitaliseren.
Om de administratie verder te professionaliseren dient deze op termijn op een centrale plek
te worden beheerd. Het is ten slotte wenselijk om de promotie van Odysseus eveneens
meer ‘online’ aan te pakken (zie hiervoor paragraaf 5.1 “Naamsbekendheid en promotie”).

4.8 Vertrouwenscontactpersoon

Om de sociale veiligheid te waarborgen is het belangrijk dat er altijd een getrainde
vertrouwenscontactpersoon aangesteld is binnen Odysseus waarmee leden van de
vereniging vertrouwelijk in gesprek kunnen gaan wanneer zij zich onveilig voelen. Een
vertrouwenscontactpersoon luistert, denkt mee, kent de vereniging en weet welke acties
eventueel ondernomen kunnen worden.

4.9 Inclusiviteit

Het is voor een vereniging als Odysseus wenselijk dat de leden zich verbonden voelen met
elkaar en zich met elkaar kunnen identificeren. In dit kader spant de vereniging zich in om de
sociale kloof tussen de selecties onderling te verkleinen, met als doel om de verbondenheid
te vergroten. Ook wordt als doel gesteld om de trainingsteams van Odysseus op sociaal vlak
beter op de wedstrijdteams te laten aansluiten. Een belangrijke stap hierin is een verbeterde
positie van teamtrainingsleden op de 80/20-lijst. De mogelijkheden op dit vlak worden op het
moment van schrijven onderzocht.

4.10 Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen

Met ingang van 1 juli 2021 treedt de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen in werking.
De inwerkingtreding van deze wet vereist een wijziging van de statuten van Odysseus
binnen de komende vijf jaar. Dit zal dan ook voor 2026 plaats moeten vinden.

Doelstellingen
- Zo krachtig mogelijk behartigen van de belangen van Odysseus met het oog op de

toekomst en de vernieuwing van Olympos, waarbij uitbreiding van de veldcapaciteit,
clustering en het behoud van huidige faciliteiten centraal staan.

- Onderzoeken van de mogelijkheden waarop eventuele groei van Odysseus volgens
de wensen van de vereniging in goede banen kan worden geleid. Hierbij de
mogelijkheden onderzoeken van het voetballen op andere dagen dan op zaterdag.

- Handhaven van de 80/20-regeling.
- Internationaliseren van Odysseus, door onder meer te kijken naar de mogelijkheden

om internationale studenten op creatieve manieren bij de vereniging te betrekken.
- Verduurzamen van Odysseus door middel van creatieve ideeën en het samenwerken

met andere partijen en SSV’s.
- Volledig digitaliseren van de administratie van Odysseus. Het creëren van een

overzichtelijke, digitale database waarin alle documentatie is opgeslagen en van
waaruit de administratie wordt beheerd.

- Altijd een vertrouwenscontactpersoon hebben bij Odysseus.
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- Verkleinen van de kloof tussen de selecties onderling op sociaal vlak en het laten
aansluiten van Odysseus’ trainingsteams op de rest van de vereniging.

- Het wijzigen van de statuten om aan de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen te
voldoen.
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5. Extern beleid

5.1 Naamsbekendheid en promotie

Om de naamsbekendheid van Odysseus in Utrecht te waarborgen en vergroten, is goede
promotie van groot belang. Een belangrijke rol is hierbij weggelegd voor de PR-commissie.
Zij promoot Odysseus bijvoorbeeld door tijdens de UIT-week en open dagen te laten zien
waar Odysseus voor staat. Ook werft zij via deze weg nieuwe leden voor de vereniging. Er is
ruimte om nieuwe manieren te onderzoeken om Odysseus voortaan meer online te
promoten. Dit kan onder meer worden bereikt door regelmatig promotiefilmpjes te maken.
De PR-commissie wordt samen met de MediaCie verantwoordelijk gesteld om ervoor te
zorgen dat Odysseus op deze wijze wordt gepromoot. Verder is het belangrijk dat Odysseus
actief contact zoekt met (lokale) media om activiteiten van Odysseus te verslaan. Op deze
wijze kan de naamsbekendheid gemakkelijk via het internet worden vergroot.

Als aanvulling op de PR-commissie neemt de wervingscommissie voor de A-selectie de
komende vijf jaren een groot deel van de externe werving op zich (zie paragraaf 2.1
“Technisch beleid”). Deze werkgroep richt zich specifiek op het werven van
A-selectiespelers, waar de PR-commissie zich bezighoudt met de naamsbekendheid van
Odysseus in het algemeen.

5.2 Externe relaties

5.2.1 Studentensportverenigingen

Het contact met andere studentensportverenigingen is voor Odysseus erg belangrijk.
Onderling kan kennis worden gedeeld en kunnen ideeën uit worden gewisseld. Meer in het
bijzonder is het voor Odysseus in het kader van Olympos 2.0 essentieel om te focussen op
een effectieve samenwerking met USHC, TC de Uithof, USRS en RUS. Gezamenlijk kan
een effectief blok worden gevormd naar de gemeente en de universiteit. Bovendien kan het
delen van kennis veel verschil maken. Tot slot zet Odysseus zich de komende jaren in om
het contact met andere studentenvoetbalverenigingen in Nederland te verbeteren en te
kijken naar mogelijkheden voor gezamenlijke initiatieven.

5.2.2 De Sportraad

De Sportraad heeft een groot aandeel in de belangenbehartiging van Odysseus bij externe
partijen. Zowel bij Olympos als bij de gemeente en universiteit kunnen zij veel doen om te
helpen. Het is daarom belangrijk om goed contact te houden met de Sportraad en de actuele
belangen van Odysseus duidelijk te communiceren. Een speciale plek in de
belangenbehartiging wordt ingenomen door de zogeheten ‘lobbygroep’, die een effectieve
samenwerking tussen SSV’s, Olympos en de Sportraad bewaakt ten aanzien van de
plannen rond Olympos 2.0.

5.2.3 Olympos

Het feit dat Odysseus gehuisvest is op de accommodatie van Olympos, maakt dat de
vereniging in grote mate afhankelijk is van dit sportcentrum. Zo beheren zij onder andere de
kleedkamers en de velden. In de relatie met Olympos is het daarom cruciaal om aan te
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sturen op de specifieke belangen van Odysseus, wanneer deze botsen met de belangen van
Olympos of de belangen van andere SSV’s die gehuisvest zijn op dit terrein. Een proactieve
houding is kortom essentieel. Tevens is het erg nuttig om met Olympos te kijken naar
gezamenlijke belangen, bijvoorbeeld met het oog op de ontwikkelingen op het USP.

5.2.4 Gemeente en universiteit

Evenals sportcentrum Olympos zijn de gemeente Utrecht en de Universiteit Utrecht partijen
waar Odysseus, zij het in verschillende mate, afhankelijk van is. De universiteit is eigenaar
van de grond waarop Olympos is gelegen. De gemeente Utrecht stelt plannen vast voor het
USP, maakt hierin een belangenafweging met betrekking tot (studenten)sport en maakt in
algemene zin beleidsmatige keuzes op gemeentelijk niveau. Met name met betrekking tot
het opstellen van de toekomstplannen voor het USP moeten de gemeente en universiteit
worden gezien als absolute hoofdrolspelers.

Het is noodzakelijk dat Odysseus zich proactief opstelt richting deze partijen en zich hard
maakt voor zijn positie en belangen. Het kan hierbij echter ook voorkomen dat een
constructieve, meedenkende houding op momenten het meeste oplevert.

5.2.5 Studierichtingen

Het kan Odysseus ten goede komen om contact te onderhouden met bepaalde
studierichtingen. Zo is het de verantwoordelijkheid van de commissaris extern om bij de
opleiding fysiotherapie te informeren naar een mogelijke fysiotherapeut(e) voor de eerste
elftallen. Voor de komende jaren is het van belang om ook bij andere studierichtingen op
zoek te gaan naar succesvolle samenwerkingen.

Doelstellingen
- Waarborgen en verhogen van de naamsbekendheid van Odysseus door te

onderzoeken hoe de manieren waarop de vereniging wordt gepromoot kunnen
worden uitgebreid.

- Samenwerken met SSV’s, de Sportraad en Olympos op onderwerpen waarop
gezamenlijk handelen ten goede komt van de vereniging.

- Beschermen van de positie en belangen van Odysseus in de relaties met de
gemeente Utrecht, Olympos en de Universiteit Utrecht.
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Bijlage 1: Groei
Mogelijkheden en wensen met betrekking tot het groeien van USVV Odysseus ‘91

Odysseus zet zich in de communicatie met de gemeente, de universiteit en Olympos al jaren
in voor het creëren van extra veldcapaciteit. Dat zou immers betekenen dat Odysseus meer
studenten in Utrecht een plek kan bieden om te voetballen, wat in de kern de missie is van
de vereniging. Mocht het mogelijk worden om te groeien als vereniging, dan rijst de vraag op
welke manier die groei het beste kan worden verwezenlijkt. De kansen die Odysseus op dit
vlak ziet en de uitdagingen die hierbij horen, worden hieronder beschreven.

B1.1 Kansen

Met het oog op de langetermijnplannen voor Olympos 2.0 en de herinrichting van het Utrecht
Science Park maakt Odysseus zich hard voor het behoud van de huidige faciliteiten,
clustering van de velden en de faciliteiten en uitbreiding van de veldcapaciteit. Dit laatste
doel is tevens voor de korte termijn een belangrijk streven van Odysseus. Het uitbreiden van
de veldcapaciteit kan door het aanleggen van een extra veld, door gecombineerd
veldgebruik en door het omzetten van natuurgras in kunstgras. Deze laatste optie lijkt op het
moment van schrijven de meest haalbare en realistische mogelijkheid. Het omzetten van
een natuurgrasveld in een kunstgrasveld betekent dat dit veld meer kan worden belast,
waardoor er meer ruimte ontstaat om te trainen. Dit opent ook de deuren om te kijken of het
mogelijk is om op andere momenten in de week te voetballen, waarbij moet worden gedacht
aan de zondag of de vrijdagavond. Vooral de vrijdagavond is volgens de huidige leden van
de vereniging een geschikt alternatief voor de zaterdag. De komende jaren dienen daarom
te worden gebruikt om te kijken óf en op welke manier door middel van competitievoetbal op
vrijdagavond meer voetbalaanbod zou kunnen worden gefaciliteerd bij uitbreiding van de
veldcapaciteit.

B1.1.1 Zondag

Ook 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. De
komende jaren dienen de concrete mogelijkheden voor het voetballen op zondag te worden
onderzocht. Hierbij is actieve aansturing vanuit toekomstige besturen vereist. Een
afwachtende houding is ongewenst. Dit geldt ook met betrekking tot het onderzoeken van
vrijdagavondwedstrijden.

B1.1.2 Prognoses

In tabel B1.A zijn verschillende situaties geschetst met betrekking tot het plaatsen van extra
teams en de bezetting van de wachtlijst, wanneer de realisatie van extra kunstgras plaats
zou vinden. Deze tabel is gebaseerd op de situatie en cijfers van mei 2021. Bij het maken
van deze tabel is uitgegaan van de wens om extra trainings- of wedstrijdteams te plaatsen.
Een verhoging van de veldcapaciteit kan echter ook worden gebruikt om op andere
manieren voetbalaanbod te realiseren. Bijvoorbeeld in de vorm van een
7-tegen-7-competitie of door het opzetten van verschillende voetbalcursussen (zie paragraaf
2.1 “Technisch beleid”). Dergelijke initiatieven kunnen uitkomst bieden wanneer het plaatsen
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van extra teams onoverkomelijke organisatorische uitdagingen met zich meebrengt. Evenals
als voor het onderzoeken van de mogelijkheden om op andere momenten wedstrijden te
voetballen, moeten de komende jaren worden gebruikt om concrete uitwerkingen van deze
ideeën op te stellen en nader te onderzoeken.

Tabel B1.A Het plaatsen van extra teams: voorwaarden en gevolgen

Extra
teams

Soort teams Indicatie
wachtlijst

Indicatie minimaal
benodigde
extra trainingsruimte

Indicatie minimaal
benodigde extra
wedstrijdruimte8

1 Trainingsteam 296 1:30 uur

1 Wedstrijdteam 296 1:30 uur 2:30 uur

2 Trainingsteams 271 3:00 uur -

2 Wedstrijdteams 271 3:00 uur 5:00 uur

3 Trainingsteams 246 4:30 uur -

3 Wedstrijdteams 246 4:30 uur 7:30 uur

4 Trainingsteams 221 6:00 uur -

4 Wedstrijdteams 221 6:00 uur 10:00 uur

B1.2 Uitdagingen

Bij de wens om als vereniging uit te breiden hoort een kritische blik. Er zijn namelijk enkele
punten die zorgen kunnen opwekken binnen de vereniging. Zo zou het plotseling in grote
mate uitbreiden van het aantal teams bij Odysseus kunnen leiden tot een significante
verandering van de clubcultuur, waarbij (actieve) leden van de vereniging elkaar niet langer
goed kennen. Ook kan de kloof tussen verschillende selecties groter worden. Daarnaast
mogen de belangen van de huidige teams niet uit het oog worden verloren, bijvoorbeeld
wanneer het trainingsruimte of trainingsmomenten betreft.

Met betrekking tot het voetballen op zondag dient er rekening te worden gehouden met de
twijfels die bij de huidige leden van Odysseus bestaan. Veel leden zien het voorlopig niet
zitten om op zondag te voetballen. Om deze reden is het ongewenst huidige wedstrijdleden
in de toekomst naar de zondag te verplaatsen, wanneer zij dit niet willen. Dit voldoet immers
niet aan het voetbalaanbod dat zij op basis van de huidige situatie van Odysseus mogen
verwachten. De mogelijkheden om toekomstige leden een plek te bieden op zondag moeten
zoals beschreven nog nader worden onderzocht. Hierbij is het van belang om een eventuele

8 Bij het creëren van extra wedstrijdruimte moet niet alleen naar de zaterdag worden gekeken. Andere
momenten - zoals de vrijdag of de zondag - kunnen ook uitkomst bieden. Dit kan in het geval van
vrijdagavondvoetbal betekenen dat huidige trainingsteams zouden moeten uitwijken naar andere
momenten. In dat geval zouden de genoemde uren kunnen worden gezocht op doordeweekse dagen,
wanneer dit mogelijk zou worden.
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tweedeling in de vereniging - in de vorm van een kloof tussen de zaterdag- en de
zondagafdeling - zoveel mogelijk te voorkomen.

Ten slotte heerst er bij Odysseus op het moment van schrijven een gezonde balans tussen
het aantal mannen en het aantal vrouwen binnen de vereniging.9 Deze balans hoort - tot op
bepaalde hoogte - een leidraad te zijn bij het plaatsen van extra teams. Een groot overwicht
van mannen dan wel vrouwen wordt door de vereniging als ongewenst ervaren.

9 In het seizoen 2020/2021 bestaat de herenafdeling van Odysseus uit tien wedstrijdteams. De
damesafdeling van Odysseus bestaat uit acht wedstrijdteams en twee trainingsteams.
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Bijlage 2: MBO-studenten
Overwegingen met betrekking tot toelating van MBO-studenten bij USVV Odysseus ‘91 in de
toekomst

Sinds 2020 worden MBO-studenten volgens de wet officieel als student gezien. Dit roept bij
verschillende organisaties de vraag op of MBO-studenten in de toekomst ook toegelaten
moeten kunnen worden bij studentensportverenigingen. Dit is momenteel niet het geval.
Hoewel dit onderwerp pas sinds kort speelt, is deze vraag ook voor Odysseus relevant. In
het kader van dit vraagstuk heeft er bij het schrijven van het meerjarenbeleidsplan een
eerste verkenning plaatsgevonden, met als resultaat onderstaande overwegingen.

B1.1 Perspectief

Een eventuele toelating van MBO-studenten bij Odysseus zou voor meer studenten
betekenen dat zij een plek kunnen vinden om met leeftijdsgenoten te voetballen en deel te
nemen aan sociale activiteiten. Dit past bij de missie van Odysseus, die gericht is op het
faciliteren van voetbalaanbod in Utrecht voor zoveel mogelijk studenten. 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. Toelating past daarom niet alleen in het veranderde wettelijk kader, het kan ook
tegemoet komen aan het doel van Odysseus en bijdragen aan een positief karakter van de
club. Het is hierbij echter wenselijk dat dit geen fundamentele veranderingen van de
vereniging met zich meebrengt. Wanneer de toestroom van MBO-studenten door geringe
vraag beperkt zou blijven, is het niet waarschijnlijk dat dergelijke veranderingen
plaatsvinden. Dit lijkt op het moment van schrijven voor de hand te liggen. Hoeveel animo er
daadwerkelijk is onder MBO-studenten, is echter vooralsnog onbekend. 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. Een externe roep om het plaatsen van meer mensen vraagt immers om een
bijdrage aan het beperken en verhelpen van het huidige capaciteitsprobleem.

B1.2 Obstakels

Voordat het mogelijk wordt om MBO-studenten te plaatsen bij Odysseus moet een serieuze
blik worden geworpen op enkele cruciale onderwerpen. Een van deze onderwerpen betreft
het eerdergenoemde capaciteitsprobleem. Zolang er geen zicht is op extra ruimte om te
voetballen, levert het verwelkomen van een extra doelgroep naar alle waarschijnlijkheid
vooral extra groei op van de wachtlijst. Eventuele toelating vergroot daarom de noodzaak
om de veldcapaciteit te vergroten. Totdat hier stappen in zijn gemaakt, ligt het niet voor de
hand om actief in te zetten op het verruimen van de mogelijkheden om lid te worden van
Odysseus.

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. Dit kan problemen opleveren met het schenken van
alcohol op activiteiten. Ook kan het plaatsen van minderjarige leden onwenselijk zijn in
sportief opzicht, wanneer de studenten eigenlijk het beste in een JO19-competitie zouden
kunnen spelen. Om deze redenen dient vooraf goed te worden nagedacht over manieren
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waarop deze problemen kunnen worden opgevangen of voorkomen. Een leeftijdsgrens -
eventueel opgelegd vanuit U.S.S. Mesa Cosa - kan hierin uitkomst bieden.

Tot slot is eventuele toelating alleen realistisch wanneer de subsidie-eis vanuit U.S.S. Mesa
Cosa wordt aangepast, waardoor ook voor MBO-studenten subsidie wordt ontvangen. Dit is
voor Odysseus een voorwaarde waaraan moet worden voldaan wil toelating mogelijk
worden.

Alle genoemde argumenten zijn bedoeld om inzicht te verschaffen in de kansen en
uitdagingen die spelen op het vlak van een eventuele toekomstige toelating van
MBO-studenten. Deze bijlage dient dan ook te worden gelezen als een eerste verkenning.
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