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Notulen ALV d.d. 1 februari 2019 
 
Inloop: 19:00u 
Aanvang: 19:30u 
Locatie: USV Hercules 
 
Aanwezigen: Bas Bos, Anne Ham, Koen Bots, Lisa Snooy, Chris Bekker, Paul Renes, Jutka 
Vries, Esther Hindriks, Evalien Baas, Romi de Bok, Carlijn van Otterloo, Yannic Doeve, Luuk 
Wismans, Lars Streefland, Joost Vissers, Tomas Bos, Satyana Nuesink, Julian Markus, Esmée 
Bone, Eva Hendrikse, Nanette Becht, Anne Stolk, Nora Middag, Koen Löwenthal, Karen 
Friele, Eveline Meijers, Lucas Teunissen, Joost Kwakernaak 
 
1. Opening 

Bas opent de ALV om 19:44u. 
 

2. Vaststellen agenda 
Bas neemt de agenda door en geeft aan dat er geen pauze ingepland staat op een vast 
moment. Mocht het echt ondraaglijk lang duren dan zal er alsnog een pauze ingelast 
worden. 
 

3. Goedkeuren notulen vorige ALV 
De notulen worden goedgekeurd. Joost geeft aan dat de notulen volgende keer eerder 
rondgestuurd moeten worden, minimaal twee weken van te voren. 
 

4. Halfjaarbalans jaarplan seizoen 2018-2019 
Focuspunten 
Lisa krijgt het woord en geeft aan dat de eerste maanden als bestuur er alweer op zitten 
en de tijd is voorbij gevlogen, tijd om de balans op te maken van een half jaar hard 
werken en ontdekken. Ook dit jaar hebben we vier focuspunten opgesteld zoals te zien op 
de presentatie. We willen jullie tijdens deze ALV dan ook meenemen in deze focuspunten 
en graag vertellen wat wij hebben gedaan, waar we mee bezig zijn en wat er nog gaat 
komen. We zullen de belangrijkste punten bespreken en dit aanvullen met alles wat 
daarbij gekomen is het afgelopen half jaar.  
 
De focuspunten van dit seizoen richten zich elk op een ander onderdeel van de vereniging:  

• Betrokkenheid van de leden stimuleren bij de vereniging.  
Het eerste focuspunt richt zich op de leden en de club in het algemeen. Chris zal 
voornamelijk terugkomen op de acties in het kader van dit focuspunt, zoals de social 
captains, de activiteiten en de Ideeën Pot. De functie-overleg-avond voor commissieleden 
was een erg geslaagde avond waar menig commissielid een korte uitleg kreeg over zijn of 
haar taken en het ook gezellig was in het sportcafé tot de lichten aangingen.  
 
De Commissie-informatie-avond staat gepland richting het einde van het seizoen en tot slot 
krijgen we ook veel leuke reacties op de thuisgestuurde verjaardagskaarten.   

• Duidelijke communicatie naar leden ten behoeve van bewustwording omtrent 
financiële, organisatorische en sportieve regels vanuit de vereniging.  
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Koen (Bots) zal jullie zo bijpraten over de gang van zaken omtrent het financiële beleid 
van de afgelopen maanden. Daarnaast zal Anne (Ham) een korte vooruitblik doen omtrent 
de 80/20 lijst en zal zij vertellen waar we als Odysseus inmiddels staan binnen de 
Algemene Verordening Persoonsgegevens. Bas zal een korte update geven hoe het ervoor 
staat met de interesse in Trainerscursussen.  

• Professionaliseren van faciliteiten ten behoeve van het voetbal.  
Ook dit jaar wilden wij extra aandacht besteden aan de faciliteiten die zo belangrijk zijn 
voor ons zo geliefde spelletje. Paul zal een update geven omtrent het materiaal en ik zal 
jullie later meer vertellen waar we staan in het proces van Olympos 2.0 en het huidige 
complex.    

• Onderhouden en vergroten van de naamsbekendheid en het netwerk van Odysseus.  
Dat onze leden ook dit jaar de club weer prachtig vinden zal straks verder duidelijk 
worden bij de resultaten van de enquête, maar we wilden graag dat meer mensen 
doorkrijgen wat Odysseus allemaal doet. Bas en ik zullen later op deze avond allebei 
terugkomen op acties waar we erg trots op zijn en ik zal kort stilstaan bij de status van de 
AlumniCommissie.  
 
Hierover zijn geen vragen, Koen (Bots) krijgt het woord. 
 
Financieel beleid 
Digitale machtigingen/Tikkie 
Koen (Bots) geeft aan dat we het digitaliseren van de machtigingen niet echt verder 
hebben onderzocht. Wel werken we vanaf begin dit jaar met Tikkie. Het is met de tablet 
erg makkelijk om een tikkie aan te maken voor een verkocht artikel en deze te laten 
scannen door de persoon die het wil kopen. Het geld wordt dan naar de Odysseus rekening 
overgemaakt. Je krijgt hier meteen een melding van op de tablet, dus het is makkelijk te 
controleren of het gelukt is. Het enige nadeel is dat mensen de Tikkie app moeten hebben 
om de code te kunnen scannen, dit werkt niet met andere apps. We hebben besloten om 
vanaf 1 januari 2019 helemaal niet meer met papieren machtigingen te werken in de 
blokhut, dus het is nu alleen mogelijk om digitaal te betalen met Tikkie of door het geld 
over te maken. Zorg dus dat je altijd een mobiel meeneemt als je iets wil komen kopen in 
de blokhut, het liefst met Tikkie app. 
 
Buffer opname 
De opname uit de buffer voor hesjes, dopjes, materiaaltasjes en ballennetten is iets 
goedkoper uitgevallen dan gedacht. Dit betekent dat we iets minder kosten op de buffer 
zullen verhalen. Verder is er dit jaar nu al meer geld uitgegeven aan wedstrijdshirts dan 
begroot. Dit komt deels doordat er een aantal shirts niet aan de eisen voldeden, dames 1 
had veel te grote shirts, en doordat Fysio Domstad heeft besloten nieuwe shirtsponsor te 
zijn van H3/D3. Hiervoor hebben ze de jaarlijkse sponsorbijdrage verhoogd naar 900 euro 
per jaar. Met dit bedrag kunnen we dus voor beide teams de shirts bedrukken met het logo 
van Fysio Domstad. we aan het einde van het jaar verlies draaien op shirts of ander 
materiaal, dan kan dit alsnog vanuit de buffer worden aangevuld. 
 
BTW verhoging OlymPas 
Olympos heeft veel last van de nieuwe BTW regeling, omdat zij nu opeens over heel veel 
dingen BTW moeten betalen. Voor ons heeft dit weinig gevolgen, aangezien wij geen 
veldhuur aan Olympos betalen voor de uren die binnen onze urennorm vallen. Het enige 
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wat voor ons gaat veranderen is dat de prijs van een Olympas verhoogd is naar 135 euro, 
en waarschijnlijk gaat dit in augustus 140 euro worden.  
 
Subsidies 
De interne dure trainerssubsidie van Olympos was dit jaar veel populairder dan ingeschat. 
Hierdoor hebben we 1300 minder gekregen dan inbegroot. Hier heb ik met de 
penningmeester van de Sportraad over gesproken en hij heeft met verzekerd dat er geen 
manier is om dit nog terug te verdienen. 1300 euro is vrij veel, maar het is moeilijk om te 
zeggen of dit problemen gaat opleveren, hier kunnen we bij de tussenstand en prognose 
beter naar kijken.  
Verder hebben we nog een keer een aanvraag ingediend voor flexibele subsidie. Dit is een 
potje van Olympos voor structurele bijdragen aan de club. We hebben geld gevraagd voor 
nieuwe tafels in de blokhut, een beamer en een nieuwe ballenpomp met drukmeter voor in 
het ballenhok. Aan het begin van het jaar hebben we al een nieuwe laptop gekocht met 
geld van de flexibele subsidie.  
 
Joost vraagt zich af of de Tikkie die we nu gebruiken voor de materialen, ook te gebruiken 
is bij activiteiten? 
 
Koen (Bots) geeft aan dat we dit getest hebben bij de snorrenborrel als manier om de 
snorren te kopen. Dit is redelijk goed gegaan en daar heeft 1 iemand niet 1 euro betaald 
voor een snor. Het is voor evenementen wel te gebruiken, maar we moeten dan van te 
voren goed kijken op welke manier we dit in willen vullen. Het is namelijk wel belangrijk 
dat je op het moment zelf al kan zien dat het betaald is. 
  
Lars geeft aan dat je een gifje krijgt als betaalbevestiging, die kun je dan als koper toch 
laten zien? 
 
Joost (Kwakernaak) geeft aan dat we met alle btw aanpassingen goed moeten opletten dat 
de urennorm gelijk blijft voor ons en dat we daar niet in achteruit gaan. 
 
Joost (Kwakernaak) geeft ook aan dat er meer verenigingen dan ooit die aanspraak hebben 
gemaakt op die dure trainerssubsidie. Er zijn meerdere verenigingen die minder geld 
hebben gekregen dan voorgaande jaren en die zijn dus allemaal de dupe hiervan. Hij zou 
die verenigingen opzoeken en je daarmee samen sterk maken op de ALV van de Sportraad. 
 
Bas geeft aan dat deze dure trainerssubsidie altijd opgaat maar meestal gaan andere 
subsidies niet op. Als het goed komt de Sportraad met een plan tijdens hun ALV om 
eventueel wat subsidiegeld op een andere manier te verdelen. 
 
Esmée vraagt zich af of we nu 130 euro hebben betaald voor de OlymPas. Want dan vindt 
ze het wel een enorme verhoging van de pas. 
 
Koen (Bots) geeft aan dat Olympos nergens 6% btw over hoefde te betalen, maar dat nu 
over alles wat zij huren en betalen 6% btw erbovenop komt. Olympos zelf is bezig met hoe 
ze dit gaan opvangen en ze kijken hoe dit niet allemaal op studenten kunnen verhalen. Ze 
gaan misschien de huur van banen en zalen duurder maken. Misschien kunnen we daar op 
de Sportraad ALV nog wel iets over zeggen. 
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Sponsoring en externe zaken 
Updates sponsoren 
Paul geeft een update over de sponsoren. Maltha studiecoaching had geen interesse meer 
om door te gaan. Bison Bowling sponsort alleen als een gunst naar werknemers toe, en 
hebben we niemand zo ver kunnen krijgen om aan de slag te gaan bij Bison Bowling. Er 
werkt wel iemand die op de wachtrij van Odysseus staat, dus wie weet kunnen we het 
volgend jaar wel weer doorzetten. Fysio Domstad heeft besloten de sponsoring uit te 
breiden door shirtsponsor van heren 3 en dames 3 te worden. Helemaal te gek natuurlijk.  
Verder worden er gesprekken gevoerd met potentiële nieuwe sponsors, waarover later 
meer. 
 
Digitaal sponsorbestand 
Paul geeft aan dat dit bestand geüpdate is met een nieuw invulformulier via Google-docs. 
 
VVO’s 
We hebben momenteel 51 VVO’s, dit zijn er al meer dan vorig jaar. Paul geeft Lucas het 
woord over het VVO cadeau van vorig jaar. 
  
Lucas geeft aan dat een deel van het VVO geld is uitgegeven aan de doeltjes die 
momenteel gebruikt worden tijdens trainingen. Ook het nieuwe straatbord dat voor de 
ingang staat is gekocht van dit geld. We hebben gekeken naar speakers voor veld 2, dit is 
niet gelukt. Het plan is nu om van het overgebleven geld de speakers bij het hoofdveld te 
voorzien van een waterdichte cover. We hopen de 800 euro zo snel mogelijk te besteden. 
 
Paul geeft aan dat we voor het VVO geld van dit jaar we nog geen cadeau bedacht hebben. 
 
Kicks 
Er zijn significant meer trainingen door gegaan dan afgelopen jaar, maar winstmarge per 
training is lager dit jaar. Binnenkort gesprekken over toekomstige invulling hiervan, het 
moet namelijk wel rendabel voor Odysseus en Olympos blijven.  
 
Esmée geeft aan dat je voor dat kicks elk moment kan instromen. We krijgen vaak vragen 
daarover van jongens van de wachtlijst, kunnen we die dan doorsturen naar jou? 
 
Paul geeft aan dat dit kan. 
 
Anne (Ham) geeft aan dat ze alle jongens die zich aanmelden bij Odysseus een mail stuurt 
met daarin informatie over Kicks. 
 
Nora vraagt zich of er een update is over een nieuwe snackbar en een eventuele 
hoofdsponsor 
 
Paul geeft aan dat een eventuele nieuwe hoofdsponsor nog niet in zicht is maar dat we 
momenteel wel contact hebben met een snackbar. Daar kunnen we echter nog niet zoveel 
over loslaten. 
 
Julian vraagt zich af of de Hollandse Pot gaat stoppen? 
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Paul geeft aan van niet, maar dat zij wel een soort aangepast hoofdsponsorschap contract 
hebben, het contract wat er nu is, is er voor een jaar.  
 
Esther vroeg zich af of het digitale sponsorbestand ook gewoon op de drive kan omdat de 
mail waarin dit staat ergens onderin de mailbox van Ody Unites is verdwenen.  
 
Paul geeft aan dat hij dit gaat doen maar dat ze ook altijd een mail een sterretje kan 
geven, dan kan ze hem makkelijker terugvinden. 
 
Anne (Stolk) vraagt zich af of het de bedoeling is dat als er een eerste contact is geweest 
met een sponsor het formulier meteen ingevuld moet worden en als het dan afgelopen is 
dat formulier eruit gehaald moet worden en het formulier helemaal opnieuw ingevuld 
moet worden? 
 
Paul geeft aan dat het het idee is dat als de communicatie afgesloten is dat je dan het 
formulier invult. 
 
Julian geeft aan dat er best wel veel tijd kan zitten tussen het eerste contact en als het 
afgesloten is. 
 
Paul geeft Julian daarin gelijk maar denkt dat het dusdanig weinig voorkomt dat commissie 
op exact hetzelfde moment sponsoren zoeken we ons daar geen zorgen over moeten 
maken. Maar je kan altijd handmatig dingen er uithalen en dan opnieuw invoeren.  
 
Koen (Löwenthal) vraagt zich af waarom de winstmarge van Kicks kleiner is. 
Paul geeft aan dat we vorig jaar zelf trainers regelden, dit jaar gaat dit via de KNVB. Vorig 
jaar betaalden we 20 euro voor onze eigen trainers, dit jaar via de KNVB 50 euro. 
 
Koen (Löwenthal) geeft aan dat degene die nu training geeft een vriend is van hem die hij 
vorig jaar geregeld heeft. 
 
Paul zegt dat die vriend het dan qua salaris nu wel beter voor elkaar heeft maar dat hij 
niet weet wie het is omdat al het contact via de KNVB gaat. 
 
Lisa geeft aan dat het ons heel weinig moeite kost omdat wij niet meer verantwoordelijk 
zijn voor alles. 
 
Lucas vraagt zich af wat Paul nu voor standaarden gesteld heeft voor het 
hoofdsponsorschap? 
 
Paul heeft aangegeven dat hij hiernaar zou gaan kijken tijdens de wissel ALV maar dit 
heeft hij nog niet gedaan. Er is nog geen animo geweest voor een echte hoofdsponsor. 
 
Lucas denkt een eventuele hoofdsponsor zich ook niet zomaar aanbied maar dat Paul hier 
wel actief naar op zoek moet. 
 
Julian stelt dat als er een nieuwe hoofdsponsor komt, is de Hollandse Pot daar dan mee 
akkoord dat ze geen shirtsponsor meer zijn van de eerste teams? 
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Paul geeft aan dat er in het contract afgesproken is dat ze shirtsponsor zijn voor 1 jaar en 
dat we als we een betere aanbieding krijgen dat we daar mee akkoord kunnen gaan. 
 
Merchandise artikel 
Koen (Bots) geeft aan dat net als voorgaande jaren wij ook het merchandise assortiment 
uit zullen breiden met een nieuw artikel. Voordat we dat gaan onthullen is het misschien 
leuk om te zeggen dat de merchandise assortiment pagina op de site is vernieuwd. Er staan 
nu leuke foto’s van alle artikelen met beschrijving en prijs, zeker waard om naar te kijken.  
Als nieuw merchandise artikel hebben wij besloten om te gaan voor Odysseus Sokken. 
Helaas hebben we ze nog niet fysiek in ons bezit, maar wel een leuk plaatje. Als alles naar 
verwachting gaat, zijn de sokken vanaf begin maart te koop in de blokhut voor ongeveer 8 
euro 
 
Karen vraagt of dit sportsokken zijn. 
 
Koen (Bots) geeft aan dat het casual sokken zijn. 
 
Organisatorisch beleid 
Materiaal 
Paul geeft aan dat we het aantal hesjes en dopjes succesvol hebben verhoogd naar een 
prachtig aantal van 18 hesjes en 16 dopjes per team. Ook heeft elk team op dit moment 
een eigen tas. Hopelijk helpt dit mee in het verantwoordelijkheidsgevoel dat teams voor 
hun eigen spullen zouden moeten dragen. Het was een groot project, maar tevreden over 
hoe het zelf is gegaan. Tijdens de materiaalcheck in de winterstop hebben we zelf ervaren 
dat er minder materiaal kwijt is. 
 
Scheidsrechterssysteem 
Jutka geeft aan dat zowel de dames- als heren B/C selectie verantwoordelijk is voor het 
fluiten van wedstrijden. Elk herenteam levert 4 teamscheidsrechters. We streven ernaar 
hen 4 wedstrijden per jaar te laten fluiten.  Bij de dames B-/C-selectie zijn 2 à 4 
teamscheidsrechters per team aangewezen. Het doel is om elke vrijwilliger op een 
geschikt niveau te laten fluiten. Aan het begin van het seizoen is een theorieavond 
georganiseerd en we bekijken de mogelijkheden om naast deze verplichte avond 
gedurende het seizoen ook extra scheidsrechteravonden te organiseren in samenwerking 
met Hercules. Daarnaast hebben we door middel van voorafgaand aan de wedstrijd een 
bericht met informatie over de wedstrijd te sturen geïnvesteerd in de communicatie naar 
de scheidsrechters. De nieuwe scheidsrechters stelden dit meestal op prijs maar na een 
tijdje weten zij ook wel wat de gang van zaken is. 
 
Scheidsrechterscommissie 
De Scheidsrechterscommissie bestaat uit ervaren, gediplomeerde scheidsrechters die 
feedback kunnen geven op scheidsrechters die daar behoefte aan hebben. Aan het begin 
van het seizoen hebben de scheidsrechters van de scheidsrechterscommissie regelmatig 
nieuwe scheidsrechters begeleid bij hun eerste wedstrijden. Wij willen de 
scheidsrechterscommissie in de komende periode nogmaals promoten zodat 
scheidsrechters die nog meer begeleiding of feedback willen weten dat ze van deze 
begeleiding gebruik kunnen maken. 
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Zaterdagdienst 
De zaterdagdienst wordt uitgevoerd door zowel de dames als de heren B-/C-selectie. De 
dienst bestaat uit een ochtend- en middagshift. Per shift worden per team twee of vier 
leden uit één team gevraagd die meehelpen de zaterdag draaiende te houden. Ervaring 
leert dat voor de meeste shifts wel 3 à 4 leden nodig zijn om de drie verschillende velden 
van thee te voorzien. In principe leveren de teams 4 mensen voor de zaterdagdienst, tenzij 
er wordt aangegeven dat het een rustige zaterdag is en er minder mensen nodig zijn. Zoals 
eerder is verteld heeft elk team nu zijn eigen materiaal, hierdoor is de materiaalcontrole 
die door de zaterdagdienst wordt uitgevoerd makkelijker geworden. Materiaal kan nu 
makkelijk terug getraceerd worden naar het goede team. De materiaalcontrole wordt 
tweemaal per maand uitgevoerd. Daarnaast controleren wij als bestuur viermaal in het 
jaar het materiaal, wij hebben dit gedaan in oktober/november bij het labelen en 
herverdelen van al het materiaal en in de winterstop voor een tussentijdse telling. 
 
Selectieteamtaken 
Dames 2 heeft in het najaar de damescursus verzorgd en dames 1 zal deze cursus in het 
najaar verzorgen. Voor de herenselectie geldt dat zij de teams zonder trainers van training 
voorzien. Dit jaar hebben alle teams echter een trainer, wij hebben gedurende het seizoen 
nagedacht over alternatieve teamtaken die maatschappelijk gericht zijn of gericht op het 
verbeteren van de vereniging. Wij onderzoeken nu de mogelijkheid om de herenselectie in 
te zetten om te helpen bij de benefietwedstrijd.  
 
Joost (Kwakernaak) vraagt zich af hoe we vinden dat de teams de taken op zich nemen. 
 
Jutka geeft aan dat dit heel goed gaat en dat bijna alle aanvoerders heel snel reageren als 
er weer taken verdeeld moeten worden. 
 
Joost (Kwakernaak) geeft aan dat we met het scheidsrechterssysteem dat we nu een 
aantal jaar hanteren, het de bedoeling was dat de scheidsrechters die fluiten dit vaker 
doen zodat ze meer ervaring opdoen. Hij vraagt zich af of dit nu ook het geval is. 
 
Jutka geeft aan dat dit veel verschilt. Je hebt inderdaad mensen die het al jaren doen 
maar ook elk jaar weer nieuwe mensen die bij de club komen die dan teamscheidsrechter 
worden. 
 
Joost (Kwakernaak) vraagt of Jutka een inschatting kan maken van hoeveel 
teamscheidsrechters vorig jaar ook teamscheidsrechter waren. 
 
Jutka geeft aan dat ze nu lastig kan inschatten hoeveel dat er zijn.  
 
Eveline merkt op dat dames heel weinig fluiten in vergelijking met heren. 
 
Jutka geeft aan dat dames alleen elkaar fluiten, waarbij 4 en 5 elkaar vaak fluiten en 5 en 
6 elkaar vaak fluiten. Dames 3 fluit over het algemeen wat minder maar deze zal ze de 
komende tijd wat vaker proberen in te plannen als dat mogelijk is. 
 
Esmée geeft aan dat de herenselectieteamtaak een terugkerend dingetje is en dat we 
graag willen dat het iets is wat ten goede komt voor de maatschappij of voor Odysseus. De 
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benefietwedstrijd is wel iets wat ook terugkwam. Het is wel goed als we hier duidelijk in 
zijn en knopen in doorhakken.  
 
Karen geeft aan dat er ideeën zijn genoemd bij de derde alv vorig jaar. 
 
Bas geeft aan dat hierbij move genoemd is maar dat het voor de kinderen niet leuk is als er 
geen intrinsieke motivatie is vanuit de spelers. Over het algemeen blijft het dus gewoon 
lastig. Benefiet werd genoemd als optie, maar dat was vorig jaar nadat de benefiet al 
geweest was. 
 
Joost snapt het hele punt over intrinsieke motivatie wel, maar als er een dag is dat ze 
moeten helpen, moeten ze ook maar een keer gewoon gaan.  
 
Karen denkt ook dat we kunnen zeggen ‘dit moeten jullie gewoon doen!’ 
 
Lucas oppert het idee van een klusdag op Olympos. Zo’n tribune opfrissen is dan geschikt 
voor de herenselectie om uit te voeren als teamtaak. 
 
Joost geeft ook aan dat dames 1 een iets verzwaardere teamtaak heeft i.v.m. de 
reiskostenvergoeding die zij krijgen. 
 
Joost geeft ook aan dat als de damesteam echt zoveel minder fluiten dat ze dan echt wel 
fors meer zaterdagdiensten mogen gaan doen. 
 
80/20  
Anne (Ham) geeft aan dat we dit jaar iets eerder dan vorig jaar zullen beginnen met het 
inventariseren voor de 80/20 lijst. Het verzamelen van de informatie zullen we nog steeds 
doen via de aanvoerders. Daarnaast wordt er een bestand opgesteld met de regels en 
procedure omtrent de 80/20. Deze zal tegelijk gepubliceerd worden met de eerste versie 
van de 80/20. 
 
Codex 
Vanaf nu werken we met een nieuwe en veiligere omgeving voor de ledenadministratie.  
 
AVG 
Tijdens de eerste ALV hebben wij het gehad over de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming. Praktisch gezien betekende dit dat wij als vereniging goed moesten 
gaan kijken hoe wij de gegevens van onze leden beschermen. Dat hebben wij dus ook 
gedaan en op dit moment zijn alle documenten voor het AVG dossier rond. Alle leden 
kunnen volgende week een informatieve mail over het AVG dossier verwachten. Hierin zal 
ik nogmaals toelichten wat er binnen onze vereniging gedaan wordt om de privacy van 
persoonsgegevens te waarborgen. Het dossier bestaat uit verschillende documenten:  
De privacyverklaring: deze is af en staat nu op de website, in deze verklaring staat heldere 
en transparante informatie over hoe wij omgaan met jullie persoonsgegevens.  
De geheimhoudingsverklaring: deze is voor alle bestuurs- en commissieleden die toegang 
hebben tot de persoonsgegevens van onze leden en dient getekend te worden.  
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De toestemmingsverklaring: zullen alle leden via de mail ook een toestemmingsverklaring 
ontvangen. Voor bepaalde dingen zoals het plaatsen van spelersfoto’s en teamfoto’s 
dienen wij eerst toestemming van de leden te ontvangen. 
Wat verandert er nu precies: eigenlijk niet zo veel. We doen eigenlijk nog precies 
hetzelfde alleen bestaat er nu een heel dossier en daarnaast een document waarin wij 
vastleggen hoe wij dit doen. De enige ‘grote’ verandering is dat wij overgestapt zijn op 
een nieuw systeem waarin wij onze ledenadministratie bewaren. Het is wettelijk verplicht 
om dit op papier te hebben. 
 
Julian heeft een vraag over de 80/20, wat het doel is van het eerder inventariseren?  
 
Anne (Ham) geeft aan dat de eerste versie van de 80/20 eerder gepubliceerd gaat worden, 
hierdoor geeft het leden eerder en meer inzicht.  
 
Karen vraagt zich af of het echt meer inzicht geeft als je eerder inventariseert. 
 
Bas geeft aan dat grootste deel van de lijst al wel zal kloppen, en dat nu specifiek kan 
navragen aan mensen hoe het precies zit.  
 
Koen (Löwenthal) vraagt zich af of je de 80/20 vanwege de AVG wel online mag zetten? 
 
Bas vindt dit een interessante vraag en geeft aan dat we het misschien kunnen mailen. Dat 
mag wel, je mag alleen niet alle mailadressen in de mailregel zetten. Het is heel lastig om 
je heel strikt aan de AVG te houden, we moeten het nu eenmaal omdat het in de wet 
staat. Kleine kans om erop aangesproken te worden. 
 
Eveline vraagt zich af of we hebben gekeken naar een afgeschermd deel op de website.  
 
Anne (Ham) geeft aan dat we dit hebben gedaan en dit ook nagevraagd hebben bij andere 
verenigingen, het kan wel maar dan zitten er wel meer kosten aan verbonden.  
 
Eveline geeft aan dat het wel fijn zou zijn voor het plaatsen van de foto’s.  
 
Lucas geeft aan dat we dan naar een onafhankelijke websitebouwer moeten gaan en dat 
dit erg veel geld zal kosten. 
  
Joost geeft aan dat het inventariseren van de 80/20 hem nog niet duidelijk is. 
 
Anne (Ham) geeft aan dat we gewoon eerder gaan inventariseren maar dat de deadlines 
voor uitschrijven en dergelijk hetzelfde blijven. De eerste 80/20 lijst zal dus wel eerder 
gepubliceerd worden.  
 
Joost vraagt zich af of er vorig jaar te weinig tijd was? Het geeft volgens hem veel 
stress/onzekerheid en dat zou je dus prima wat langer mogen uitstellen.  
 
Bas vraagt of hij dus zou zeggen zelfde tijd publiceren als vorig jaar. We kunnen ook 
eerder inventariseren en zelfde data aanhouden.  
 



 

 

 

USVV Odysseus ’91 - www.odysseus91.nl 

 
Correspondentieadres:     Accommodatie:             Telefoonnummer:               E-mailadres:                      Girorekening: 
USVV Odysseus ’91         Sportcentrum Olympos       Voorzitter - 06 19 448 396       voorzitter@odysseus91.nl       NL41 INGB 0006 2936 12 
Postbus 14036         Uppsalalaan 3              Secretaris - 06 45 465 798       secretaris@odysseus91.nl       t.n.v. USVV Odysseus ‘91 

3508 SB Utrecht        3584 CT Utrecht 

 

Esmée geeft aan dat er inderdaad altijd gedoe komt als de eerste lijst online komt, terwijl 
er het nog vrij weinig zegt dus dat je de publicatiedatum gelijk kan houden. 
 
Paul geeft aan dat het daarnaast voor veel mensen ook zekerheid geeft, omdat ze dan al 
weten dat ze mogen blijven.  
 
Karen geeft aan dat de mensen die in de gevarenzone zitten het toch pas heel laat horen, 
zij ziet niet echt het probleem van later inventariseren maar als wij dit zo willen doen 
vindt ze het prima.  
 
Joost heeft een vraag over de AVG, of wij hier hulp van buitenaf voor hebben gekregen. 
 
Anne (Ham) geeft aan dat dit inderdaad het geval is. Ze is bij een AVG bijeenkomst van 
Sport Utrecht geweest, hier heeft ze veel hulp gehad en kon ze ook terecht met vragen.  
 
Karen vraagt zich af of 80/20 AVG technisch mag en of we misschien mensen persoonlijk 
moeten gaan mailen? 
 
Lucas geeft aan dat hij hier niet te veel moeite voor zou doen. 
 
Esmée geeft aan data mailen ook wel goed kan zijn.  
 
Joost vraagt wat staat er in de privacyverklaring staat die iedereen moet tekenen? 
 
Anne (Ham) geeft aan dat je als lid automatisch toestemming geeft voor een aantal dingen 
die nodig zijn om lid te kunnen zijn/worden bij een vereniging zoals naam, rek. nr., en 
dergelijke. Aan ons de taak om die gegeven zorgvuldig te bewaren. Verder geven leden in 
de toestemmingsverklaring bijvoorbeeld ook toestemming voor een spelersfoto op de 
website. 
 
Joost vraagt of toestemming voor de 80/20 er dan ook niet op kan? Dan kan je hem wel 
publiceren op de site. Al die toestemmingsformulieren terug voor het publiceren van de 
eerste lijst lukt waarschijnlijk niet.  
 
Anne (Ham) geeft aan dat dat waarschijnlijk dit jaar niet zal lukken. 
 
Paul geeft aan dat de afstudeerdatum er misschien niet per se op hoeft, alleen namen 
neerzetten kan ook. 
 
Esmée geeft aan dat alleen voornaam en team misschien ook wel AVG-proof is.  
 
Bas geeft aan dat het misschien goed is om hier nog even goed naar te kijken. 
 
Bestuursveranderingen en sollicitatieprocedure 
Lisa geeft aan dat we afgelopen periode als bestuur de veranderingen ten opzichte van 
vorig jaar met elkaar geëvalueerd hebben. Hierbij is uitgebreid gesproken over het 
uitgebreide takenpakket van Jutka en Paul en het effect van het vervallen van de  
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Commissaris Voetbalzaken voor de hele groep. Hieruit is naar voren gekomen dat de taken 
die Jutka er extra bij heeft gekregen (het regelen van de scheidsrechters en 
zaterdagdienst, het contact met de Scheidsrechterscommissie en het organiseren van de 
Trainersavond en Scheidsrechtersavond) goed passen bij de andere taken die door de 
wedstrijdsecretaris gedaan worden. Vanwege het overzicht over alles rondom het 
wedstrijdprogramma kan zij snel schakelen tussen de verschillende onderdelen van een 
succesvolle voetbaldag en zij ervaart haar functie dan ook positief. Het takenpakket van 
Paul is uitgebreid met het bestellen van alle materialen (zoals ballen, hesjes, dopjes en 
shirts) en het zijn van het aanspreekpunt voor het materiaal. Deze taken slokten aan het 
begin van het seizoen veel van de tijd en energie van Paul op, wat enigszins tegen zijn 
verwachtingspatroon in was en ook niet zijn lievelingswerk. Tijdens de evaluatie kwam 
naar voren dat deze taken qua planning wel goed passen bij de Commissaris Extern en het 
contact wat er al is met Paul Pessel handig is. We willen voor komend jaar dan ook niets 
veranderen aan de functieverdeling en de takenpakketten van het volgende bestuur. Wij 
zullen tijdens de besturen-info-avond, sollicitaties en de overdracht extra aandacht 
besteden aan deze punten om de verwachtingen zo volledig mogelijk te laten zijn.  
Wat betreft de sollicitatieprocedure zijn er vorig jaar ook enkele wijzigingen doorgevoerd. 
Zo solliciteerden alle kandidaten tegelijk bij het oude bestuur, werd de 
kandidaatsvoorzitter niet bekend gemaakt en had het zittende bestuur allemaal een stem 
tijdens het vormen van de rest van het kandidaatsbestuur. Wij kunnen onze procedure 
gevoelsmatig natuurlijk niet vergelijken met het jaar ervoor, maar hebben zelf de 
sollicitatieprocedure positief ervaren. Voor komend seizoen willen wij hierbij een 
verandering maken. Wij zien het als een groot voordeel als de Kandidaatsvoorzitter na zijn 
verkiezing nog even kort de tijd heeft om met de andere kandidaten te kletsen, met leden 
kan praten tijdens het einde van het seizoen en eventueel vast kennis kan maken met 
externe partijen. We denken dat deze voorsprong opweegt tegen de voordelen van het 
groepsgevoel bij de gelijktijdige bekendmaking. Wij kiezen er daarom voor dat komend 
seizoen de Kandidaatsvoorzitter wel bekend wordt gemaakt na zijn of haar verkiezing. Alle 
sollicitaties zullen dus tegelijk zijn. 
 
Voor alle mensen die hier nog veel meer over willen weren verwijs ik jullie graag naar de 
besturen-info-avond van 15 februari, vanaf 20:00 uur op Olympos. Daar wijden we hier nog 
veel langer over uit en kunnen jullie ons alles vragen! 
 
Lucas heeft een vraag over de sollicitatieprocedure, hij begrijpt niet waarom we de 
voorzitter al bekend maken. In hoeverre dit anders is dan het systeem hiervoor was. Je 
hebt gesolliciteerd en de voorzitter komt dan met je praten. 
 
Lisa geeft aan dat we eerst alle brieven zullen lezen en gesprekken luisteren. Alle 
sollicitaties zijn wel tegelijkertijd en bij het oude bestuur. 
 
Karen vraag zich af of we graag de voorzitter bekend willen maken omdat het naar buiten 
toe handig is? 
 
Bas geeft aan dat dit inderdaad een van de redenen is, daarnaast kun je eventueel als 
sollicitant nog kletsen met de Kandidaat-voorzitter als je dat wilt. 
 
Lisa geeft aan dat je nu nog kan kletsen met de Kandidaat-voorzitter.  
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Lucas geeft aan dat dit in essentie het oude systeem is. 
 
Karen wij zijn met Odysseus vaak als laatste van alle SSV’s bekend, misschien kan je het 
ook ondervangen door het eerder bekend maken van het hele bestuur. 
 
Eveline geeft aan dat dit al helemaal handig is als het toernooi pas 30 juni is. 
 
Karen geeft aan dat de Kandidaat-voorzitter dan binnen een week gaat kletsen met 
mensen die net zijn afgewezen. 
 
Bas geeft aan dat het voor iedereen geldt, iedereen die gesolliciteerd heeft, heeft dan de 
mogelijkheid om nog een klein gesprekje te voeren met de Kandidaat-voorzitter. 
  
Karen geeft aan dat het niet uitmaakt en dat ze het allemaal prima vindt, het is een keuze 
die wij als bestuur kunnen maken. 
Lucas geeft aan dat je dan eigenlijk een tweede sollicitatieronde hebt. 
  
Bas geeft aan dat dat gesprekje niet verplicht is, daar kun je zelf voor kiezen. Doordat je 
bekend bent dat mensen je kunnen benaderen. 
 
Lucas geeft aan dat dit het weer extra vaag maakt. Of wel een gesprek of niet een 
gesprek. 
 
Lisa geeft aan dat de behoefte niet getriggerd wordt omdat dat moet. 
 
Lucas geeft aan dat het voor hem niet uitmaakt, hij had prima een tweede ronde gedaan. 
Alleen een tweede ronde is best wel een zure appel als je net bent afgewezen. 
 
Karen geeft aan dat zij het vorig jaar anders hebben gedaan omdat ze dachten dat het dan 
beter ging. 
 
Joost dacht zich iets te herinneren uit de notulen van de vergadering over een 
discussiepunt wie bij het kiezen van een nieuw bestuur de doorslaggevende stem heeft. 
 
Lisa geeft aan dat dit voorheen niet vastgelegd, de Kandidaat-voorzitter was bij alle 
gesprekken en die stelde het bestuur samen. Afgelopen jaar had het bestuur een stem en 
Kandidaat-voorzitter een stem. Dat willen wij dit jaar ook zo doen. 
 
Joost vraagt zich af of het logisch dat het huidige bestuur 7 stemmen heeft. 
 
Karen geeft aan dat dit in praktijk niet zo gaat, het huidige bestuur geeft advies maar de 
Kandidaat-voorzitter kiest in principe. 
 
Lisa geeft aan dat dit bij heel veel verenigingen op verschillende manieren gaat. Wij zullen 
vooral een advies of sterk advies geven, dit ligt uiteraard ook aan het aantal sollicitanten 
en op welke functie zij solliciteren. 
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Olympos 
1 april doet Olympos nogmaals een telling van het aantal Olympassen. Om die reden zullen 
wij dit jaar gedurende de maand Maart opnieuw een controle doen onder alle leden. Op 
deze manier zullen leden die bijvoorbeeld het eerste half jaar naar het buitenland waren 
ook meegomen worden in de controle. Zo hopen we te bereiken dat weer een erg hoog 
aantal leden de verplichte Olympas heeft.  
23 januari ben ik samen met Bas en Chris naar de presentatie van het Ambitiedocument 
voor het nieuwe Utrecht Science Park geweest. Dit ambitiedocument bevat alle ambities 
voor de gehele nieuwe Uithof en is het startpunt voor het vormen van de Omgevingsvisie 
door de Gemeente. Die omgevingsvisie is dan weer het begin van het omgevingsplan, 
daarin komen de concrete tekeningen voor het gebied. Als Odysseus zijnde hebben wij ons 
aangemeld om betrokken te blijven bij de ontwikkeling van die Omgevingsvisie.  
 
Joost vraagt zich af of iedereen een OlymPas heeft. 
 
Koen (Bots) zegt dat dit zo is. Alle mensen die er geen hebben, zitten in het buitenland. 
 
Julian denkt dat we goed bezig zijn en raad aan dat we op die plannen van het 
ambitiedocument goed er bovenop moeten zitten. Hij heeft dit document gelezen maar 
vindt het sportgedeelte weinig aandacht krijgen. 
 
Karen vroeg zich af of er weer een plaatje bij stond. 
 
Lisa geeft aan dat er veel vlektekeningen waren en lagen in de grond maar verder niets 
specifieks. Geen concrete tekeningen. De tekeningen die vorig jaar door de Sportraad zijn 
gemaakt. 
 
Koen (Löwenthal) vraagt of er dingen staan in het ambitiedocument over studentensport? 
 
Lisa geeft aan dat ze het woord ‘sport’ gecontrol F’t heeft maar dat je dit vrij weinig vindt 
in het document. Ze hebben het wel over studentensportverenigingen en over Olympos en 
dat dit dicht bij elkaar ligt. Het ambitiedocument is het begin van de nieuwe plannen voor 
Olympos. 
  
Joost vindt dit echt het meest belangrijke van het besturen de komende jaren. Is er 
enigszins iets concreets over een streefdatum en over een aantal velden. Hij denkt dat we 
snel zwart op wit moeten krijgen hoeveel velden we krijgen. 
 
Lisa geeft aan dat er vorig jaar een document is gemaakt met wat nu je capaciteit is en in 
hoeverre je door kan groeien.  
 
Joost geeft aan dat er niet veel zinnen in dat document staan voor ons. 
 
Bas tijdens die dag kregen we de vraag ‘wat willen jullie?’. Toen is bij iedereen hetzelfde 
naar voren gekomen we willen input, ons zegje doen, gehoord worden. 
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Lisa gaf aan wat we belangrijk vonden, onder andere de digitale communicatie. We willen 
een platform waarin we mee willen en kunnen denken. Hoe wij als laag betrokken willen 
worden. 
 
Joost vraagt zich af of de SSV’s eensgezind zijn, is het allemaal heel verschillend of 
hebben we dezelfde visie. 
 
Lisa geeft aan dat er samen met de hockey en rugby (vooral vrouwen) een document 
gemaakt is met visie van de SSV’s.  
 
Karen geeft aan dat daar een heel concreet voorstel in staat, in dat document. 
 
Lisa vult aan dat er voor de grote SSV’s op 2 a4’tjes staat wat we willen. 
  
Joost wil dat we alles gebruiken om onze plannen bij te staan. 
 
Karen vraagt zich af hoe de Sportraad dit doet. Doet diegene dit goed? 
 
Lisa geeft aan dat de belangenbehartiging bij de voorzitter ligt en dat daar nog wel meer 
aan gedaan kan worden. 
 
Karen vond dit zelf  altijd wel moeilijk. De Sportraad staat het beste in contact met de 
mensen die hier verantwoordelijk voor zijn. Dus die persoon moet het goed doen, daar 
moeten we echt goed achteraan zitten. Hoe moeten we dit doen. Er hangt voor ons veel 
van af hoe die persoon dit invult. Karen heeft nog een andere vraag, over de gemeente. De 
gemeenteraad is ook langsgeweest. Hoe was dit? 
Lisa geeft aan dat de VVD de partij is waar we vorig jaar veel contact mee hadden. 
Raadsinformatiebijeenkomst, Anne (Ham) was daarbij. Raadsleden kwamen op een 
informele manier kennismaken met Olympos. Student&Starter heeft daar gevolg aan 
gegeven, daar hebben we een kennismaking mee gehad.  
  
Karen geeft aan dat we ook bij de wat grotere partijen achter de broek aan moeten zitten. 
 
Joost geeft aan dat er ooit is gesproken over oud bestuursleden in een werkgroep. 
 
Lisa heeft geadviseerd om dit te doen. Een persoon in hun bestuur aanwijzen die over 
belangenbehartiging gaat. 
 
Karen dacht dat misschien iemand anders hiervoor benaderd was, ze heeft er een keer iets 
over gehoord maar daarna niets meer. 
  
Joost vindt dat we brutaal moeten zijn en niet moeten twijfelen, gewoon moeten doen. 
 
Karen denkt dat we mensen binnen partijen een beetje warm moeten houden. 
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Sportief beleid 
Doelstellingen 
Jutka laat de doelstellingen die gesteld zijn aan het begin van het seizoen aan iedereen 
zien en zegt hier kort wat over. 
 
Damescursus 
Anne (Ham) krijgt het woord en geeft aan dat we ook dit seizoen wij twee keer een 
damescursus zouden organiseren. De eerste damescursus heeft plaatsgevonden in oktober 
en november. De trainingen werden gegeven door dames 2 en alle meiden van de cursus 
waren hier erg enthousiast over. Ik heb in september alle meiden op de wachtlijst gemaild 
en daaruit kwamen al 27 aanmeldingen voor de 1e damescursus. Hieruit kun je dus zien dat 
er nog steeds veel interesse is! Met alleen het aantal meiden dat op de wachtlijst staat is 
er dus al genoeg animo. Ervaringen van de meiden zijn heel positief en dat verspreid zich 
ook via via. Het hele seizoen door krijg ik al mailtjes van meiden die van deelnemers iets 
gehoord hebben en hierin geïnteresseerd zijn. We hebben nu alweer zin in de damescursus 
van het voorjaar, de trainingen zullen gegeven worden door dames 1 in de maanden maart 
en april. Na de ALV zal er een informatiemail gestuurd worden naar dames 1 en naar de 
meiden op de wachtlijst. Mocht het nodig zijn, zetten we de PR commissie in voor verdere 
promotie. 
 
Vluchtelingenteam 
De persoon waarmee dit geregeld zou worden is nu weg bij de organisatie New Dutch 
Connections. We zijn dus aan het kijken hoe en met wie we dit verder gaan organiseren. 
Ondanks dat het nog niet tot stand is gekomen, denken we wel dat het goed bij Odysseus 
zou passen. 
 
Trainerscursus 
Via de enquête en de mail naar alle trainers is er gevraagd naar interesse voor deze 
cursussen. Er is wel interesse maar het is niet heel duidelijk wie geïnteresseerd is in welke 
trainerscursus. Samen met de Technische Commissie wordt er gekeken naar de 
mogelijkheden.  
 
 
Selectietrainers 
Zoals bekend gaan de trainers van heren 1 ermee stoppen. We zijn al ver in het proces 
naar het zoeken van een nieuwe trainer. We hopen hier zo snel mogelijk meer informatie 
over te kunnen delen. 
 
Bij de damesselectie is leegloop aan de gang, daarom is er nu de vraag wat er gaat 
gebeuren komend seizoen. Dit wordt zo snel mogelijk met de selectietrainers 
gecommuniceerd. 
 
Koen (Löwenthal) vraagt zich af wanneer mensen zich voor de Uefa C cursus moeten  
opgeven. 
 
Bas geeft aan dat dit in mei is. 
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Nora vraagt zich af of wij al zicht hebben op wat de trainers gaan doen van de tweede 
elftallen. 
 
Bas geeft aan dat dit gaat om trainers die niet betaald worden dus dat dit vooral gaat via 
de Technische Commissie. 
 
Joost geeft aan dat misschien een probleem is, deze zijn misschien moeilijker te vinden en 
snel inzicht krijgen hierin is dan ook erg belangrijk. 
 
Eveline vraagt naar de juniorencursus. Zijn er nog andere mensen die interesse hebben, ze 
gaan pas van start vanaf 15 personen. 
 
Bas goed om om de tafel te gaan met trainers die hierin geïnteresseerd zijn. 
 
Lars vraagt zich af hoe lan de juniorencursus duurt? 
 
Eveline geeft aan dat dit 8 weken duurt. 
 
Joost zegt nog iets over het vluchtelingenteam. Dit is gekomen vanuit het vorige bestuur 
maar bedenk voor jezelf goed of je dit door wil zetten. 
 
Bas vindt dit een terecht punt. 
 
Sociaal beleid 
Chris krijgt het woord en geeft aan dat er van verschillende commissies leden aanwezig 
zijn. Zij wil hen graag het woord geven om zelf wat over de commissie te vertellen. 
Daarnaast geeft ze aan dat de verjaardagskaarten en het door ons georganiseerde 
functieoverleg zeer succesvolle initiatieven zijn geweest. 
 
Joost heeft een vraag over Move, eerder een opmerking. Daar is Ody Unites nu hard mee 
bezig dus laat dat vooral wat meer zien op Facebook en andere sociale media. 
 
Esther geeft aan wat Ody Unites allemaal heeft gedaan. 16 maart zal er voor het eerst een 
pupil van de week meegaan met een wedstrijd van het eerste. Verder is het goede doel 
voor de benefiet het Prinses Beatrix Spierfonds. 10 juni zal de benefietwedstrijd 
plaatsvinden. 
  
Evalien zegt wat over de Accie, tot nu toe de Paarse piste en het Cycling dinner. Maar ook 
dat ze nog een leuke nieuwe activiteit hebben bedacht voor dit seizoen. 
 
Satyana zegt dat ze niet zo druk is met de ZatCo. Dat het hoogtepunt de Sinterklaas SuSa 
was! Dit was een groot succes, ook met het chocoladeletter schieten. Zelfs de 
tegenstander kwam met complimenten. 
 
Nanette geeft aan dat ook het Odybollentoernooi een groot succes was. 
Eveline wil graag ook nog even het woord over de mediacommissie, deze commissie is dit 
jaar een echte commissie. Ze hebben naast foto´s maken ook een filmpje gemaakt voor de 
Gouden voorzet. 
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Julian geeft aan dat Odysseus ooit is begonnen met de Roze zaterdag. Hij heeft vanuit de 
Sportraad begrepen dat de Sportraad niet meer het voortouw neemt hierin. Julian denkt 
dat het goed is dat Odysseus het voortouw hier in neemt. Dus dat het goed is om het 
initiatief vanuit Odysseus te tonen. 
  
Esther kreeg van de Sportraad opeens te horen dat Odysseus dit weer helemaal moest 
oppakken en organiseren. Ze kregen verder alleen geen informatie vanuit de Sportraad, ze 
hebben veel gevraagd aan de Sportraad maar dit leverde weinig op. Toen is er wat gedoe 
geweest want de Sportraad zou een eerste meeting organiseren maar dit kwam ook maar 
niet van de grond. Er is pas sinds kort een drive en Ody Unites vindt het vooral heel 
jammer dat het op die manier is gegaan.  
 
Julian geeft ook aan dat het absoluut niet de schul is van Ody Unites, maar dat de 
Sportraad niet zoveel gaat doen. Dus dat wij het voortouw nog kunnen nemen. 
 
Esther geeft aan dat door deze grote miscommunicatie het misschien kleinschaliger is dan 
vorig jaar.  
 
Julian denkt dat dat niet erg is, kleine dingen hebben al veel waarde.  
 
Joost is voor het hele complex roze verven, het is belangrijk dat iedereen het ziet. 
 
Esther die lezingen hoeven niet perse, maar alles moet gewoon roze! 
 
Koen (Löwenthal) denkt dat we heel veel subsidies kunnen krijgen en dat we daar veel 
roze dingen mee moeten doen. 
 
Joost vraagt zich af of we een duidelijk beeld hebben van teams die niet zo actief zijn. 
 
Bas er zijn wel teams die minder actief zijn maar de nieuwere teams zijn wel actief. 
Vooral heren 9 en heren 10 zijn niet zo heel actief. Activiteiten worden verder wel goed 
bezocht. 
 
Joost denkt dat het vooral teams zijn uit de heren c selectie die niet heel actief zijn. 
 
Bas dacht dit vorig jaar ook een ding was en dat daar naar gekeken is. Hij denkt dat dit 
vooral belangrijk is als dit bij nieuwe teams is dat we dit meteen meenemen.  
 
Lisa geeft aan dat de cijfers uit de enquête van de sfeer binnen deze teams wel goed is. 
 
Joost geeft aan dat de PB al anderhalf jaar een zorgenkindje is en vraagt zich af hoe we 
dit kunnen verbeteren. 
 
Chris geeft aan dat dit de afgelopen tijd alsnog niet heel goed gegaan is. Het loopt 
allemaal wat minder maar we zitten er nu wat dichter op. We hebben gedacht als bestuur 
om wat meer zelf dingen te doen of via andere kanalen dingen te genereren. Misschien 
meer input vanuit de leden vragen. 
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Julian vraagt zich af of we nog steeds weten welke studies iedereen doet zodat we mensen 
met journalistiek kunnen vragen om te schrijven. 
Lucas geeft aan dat we ook opmakers missen. 
 
Chris geeft aan dat we overgaan naar een ander drukbedrijf om het opmaken wat 
makkelijker te maken. 
 
Koen (Löwenthal) geeft aan dat Edito een format is wat aangeleverd kan worden. 
 
Lucas denkt dat het meer ligt aan een gebrek aan schrijvers. 
 
Bas geeft aan dat er een vicevoorzitter is aangesteld en de vergaderstructuur is veranderd, 
we hopen dat dit ook zal helpen. 
 
Lucas denkt dat we dit moeten motiveren en dat de tweede seizoenshelft een mooi 
moment is voor ons! 
 
Esmée geeft aan dat ze het leuk zou vinden om te zien dat de facebook en site levendiger 
wordt. Ze krijgt veel dingen niet mee. Dus alles wat meer levendiger te maken en meer 
erop zetten. Ook dit is een onderdeel van de PB. 
 
Koen (Löwenthal) geeft aan dat we ook kunnen kijken om dit soort dingen in de 
nieuwsbrief onder de aandacht te brengen. 
 
Esmée kneus van de week is ook leuk om te lezen. Aan mezelf merk ik dat ik het minder 
leuk vindt om de website te lezen terwijl ze het wel altijd heel leuk vond. 
 
Joost meer opperen om anderen wat te laten schrijven. Teams, sponsoren, zo krijg je 
meer stukken aangeleverd. 
 
Bas zoveel mogelijk mensen iets laten aanleveren is wel een goed idee. 
 
Karen weet niet wie er in de PB zit, maar het lijkt haar misschien volgend jaar een goed 
idee om te kijken naar iemand die wel een groep kan voorzitten. 
 
Utrechtse Regenboogagenda 2019-2022 
Lisa geeft aan dat de regenboogagenda het actieplan van de Gemeente Utrecht is om de 
zichtbaarheid, acceptatie en veiligheid te vergroten van LHBTI + personen in Utrecht van 
2019 tot en met 2022. We vinden het heel tof dat de gemeente ons benaderd heeft om een 
bijdrage te leveren aan het hoofdstuk omtrent sport. Door middel van een kort interview 
met Daan en twee foto’s staan we met Odysseus goed op de kaart als voetbalvereniging die 
toegankelijk is voor iedereen. We vinden het fantastisch dat we dit op zo’n manier hebben 
kunnen laten horen en hopen dat dit Odysseus bekender maakt bij allerlei verschillende 
mensen.  
 
Esmée vraagt of dit soort dingen ook de site kunnen. Dat vindt ze leuk om te lezen. 
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Roze zaterdag 
Ook dit jaar zullen wij vanuit Ody Unites een roze zaterdag organiseren ten behoeve van 
LHTBI+ acceptatie en anti homofobie. Deze zal plaatsvinden op 13 april. Op dit moment 
wordt in overleg met een viertal andere SSV’s en de Sportraad bekeken hoe deze dag het 
beste vorm kan worden gegeven. 
 
5. Verslag tevredenheidsenquête 
Lisa geeft aan dat de afgelopen jaren er altijd gebruik gemaakt werd van 
https://www.enquetemaken.be/ . Dit programma was echter niet 100% gebruiksvriendelijk 
en bevatte enkele ongemakken zoals het niet bevatten van het kunnen toevoegen van de 
keuze niet van toepassing en andere ongemakken bij het opstellen en verwerken van de 
enquête. Ik heb er daarom voor gekozen om op zoek te gaan naar een nieuw programma. 
Uiteindelijk bleek de Enquete Tool van www.onderzoekdoen.nl aan alle criteria te voldoen 
en waren de websitebeheerders ook goed bereikbaar. Het hele proces van het helemaal 
opnieuw bouwen van de enquête en het op de juiste manier werkend maken ervan heeft 
enkele tegenslagen gekend, waardoor de enquête later verstuurd is dan normaal 
gesproken. Ondanks dat ben ik erg blij met het nieuwe format en de mogelijkheden van 
het programma. Gedurende het proces heb ik alles bijgehouden en tijdens de verwerking 
zijn nog veel verbeterpunten omtrent de beantwoording naar voren gekomen. In de 
overdracht zal ik dit uitgebreid bespreken met mijn opvolger zodat hij of zij voor volgend 
jaar hiermee aan de slag kan. Ik ben erg blij met de eindstand van de enquête, hij is 222 
keer ingevuld.  
8,3 = 0,2 erbij t.o.v. vorig jaar, hoogste cijfer ooit gemeten.  
Nheren = 122 
Ndames = 100 
Na-selectie = 53 
Nb-selectie = 81 
Nc-selectie = 88 
 
Gezelligheid gelijk gebleven (96%) 
Studentikoos gestegen met 4% (82%) 
Prestatiegericht gestegen met 5% (46%) 
Professioneel kleine daling van 2% (31%) 
Enquête is in verhouding met vorig jaar vaker ingevuld door eerstejaars (69). Hierdoor 
zouden we kunnen verklaren dat professioneel iets gedaald is, iedereen moet wennen aan 
de omstandigheden bij Odysseus. Desondanks blijven we natuurlijk ons best doen om de 
club zo professioneel mogelijk te runnen.  
 
Leuk wedstrijddagen op Odysseus te zijn = + 13% t.o.v. vorig jaar. 
Ken veel mensen buiten eigen team: +7%, hoogste sinds 2012/2013. 
Volgend jaar lid blijven = +3% t.o.v. vorig jaar.  
Dit jaar: A = 59%, B = 88%, C = 77%, H = 84%, V = 68%. 
We vinden het fijn om te merken dat de binding met de club en de leden onderling 
groeiende is. 75% van de leden heeft aangegeven goed te weten wie er in het bestuur 
zitten, dit is ook meer dan ooit. En naast de 53 mensen die enquête hebben ingevuld en al 
in een commissie zitten hebben nog eens 40 mensen aangegeven graag in een commissie te 
willen zitten. We vinden het super leuk om te merken dat mensen het naar hun zin hebben 
bij de club en graag betrokken willen zijn. 
 

https://www.enquetemaken.be/
http://www.onderzoekdoen.nl/
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Aantal ballen = - 3% t.o.v. vorig jaar. Kwaliteit ballen = +1% t.o.v. vorig jaar. 
Overige materialen (hesjes, dopjes, doeltjes): +7%, record. 
Aan de hoeveelheid ballen hebben wij vanwege de huidige kasten niets kunnen veranderen 
maar wij zijn erg blijf dat de investering in het overige materiaal positief wordt ervaren. 
Met het VvO geld zijn er vier gele doeltjes aangeschaft. We zoeken nog naar een manier 
om deze wat stabieler te maken (tips zijn welkom!). Daarnaast de investering zoals Paul 
eerder al vertelde omtrent de hesjes en dopjes.  
 
Afgelopen zomer ben ik samen met Karen naar een bijeenkomst geweest omtrent 
veiligheid binnen de sport. Landelijk gezien is onveiligheid binnen de amateursport een 
onderwerp van aandacht, denk aan onveiligheid van scheidsrechters, discriminatie en 
seksuele intimidatie. Nu staat Odysseus bekend als een nette en vriendelijke vereniging, 
maar heeft de bijeenkomst me wel aan het denken gezet om dit jaar een kleine nulmeting 
te doen op het gebied van veiligheid. De cijfers zijn gelukkig erg positief en de 
opmerkingen die er geplaatst zijn spreken over een prettige sfeer en sociale beveiliging. 
Iets minder dan de helft van de respondenten heeft aangegeven te weten van het bestaan 
van de vertrouwenspersoon van Odysseus. We zullen binnenkort via de nieuwsbrief en 
sociale media aandacht besteden aan het bestaan en werk van Daan van Riet, onze 
vertrouwenspersoon.  
Odysseus: N=222.  
Altijd: 187.  
Meestal:  34. 
Over het algemeen: 1.  
Zelden: 0. 
Nooit: 0.  
Ik weet van het bestaan van de vertrouwenspersoon van Odysseus:  
Ja: 99 
Nee: 123 
 
Joost had het hier laatst met Lars van der Hoeve over. Dat we de veiligheidscijfers 
bijhouden. Daar moeten we volgens Lars veel meer mee doen. Joost vindt dit ook. Het zijn 
allemaal hartstikke goede cijfers dus kunnen we dit misschien delen. Dus op die manier 
hier meer mee moeten doen. In het algemeen ook verslag doen over, dit zijn leuke dingen 
om te delen! 
 
Lucas geeft aan dat dit allemaal best wel goede resultaten waren. Waren er daarnaast ook 
nog resultaten een beetje jammer of minder goed? 
 
Lisa geeft aan dat de cijfers over volgend jaar bij Odysseus blijven wel minder goed waren, 
dit is voor een groot deel te verklaren doordat er uit dames 1 veel meiden zijn die de club 
willen verlaten. Ook was de tevredenheid over de prestaties, bij bijvoorbeeld heren 1 laag. 
 
Lucas dit is allemaal wel verklaarbaar maar verder dus geen grote onverklaarbare dingen? 
 
Carlijn vraagt of er nog dingen naar voren kwamen over Olympos? 
 
Lisa die vragen waren vooral voor Olympos zelf. Veel dingen over akoestiek, positioneren 
van de tafels, het eten e.d. Dit geven we allemaal door aan Jolanda. 
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6. Tussenstand begroting en prognose 
Koen (Bots) zal nu met jullie de tussenstand van de begroting en de verwachtingen voor de 
rest van het jaar doornemen. Hierbij zal de focus liggen op grote afwijkingen of hele 
opvallende dingen.  
 
Baten 
3100 Leden 
Wat hier opvalt is dat de verkoop van merchandise en materiaal in het eerste halfjaar heel 
veel geld heeft opgeleverd. Dit is tevens terug te leiden tot de grote verkoop van broekjes 
en sokken aan het begin van dit jaar. Verder is de contributie iets hoger dan begroot en 
deze zal nog iets hoger worden in verband met de tweede damescursus.  
 
3200 Extern 
We verwachten iets minder sponsorgeld binnen te halen dan begroot. Dit omdat Paul in het 
begin van het jaar drukker is geweest met materiaal dan verwacht. Verder gaat de 
acquisitie van sponsoren nog niet heel soepel, maar we hebben er vertrouwen in dat we 
nog wel 7000 kunnen verdienen. Kicks loopt best aardig, er zijn in het afgelopen half jaar 
11 trainingen geweest en er zijn genoeg aanmeldingen om het door te laten gaan. Vandaar 
dat we verwachten in de tweede seizoenshelft hier ongeveer net zoveel aan te verdienen. 
 
Joost wil graag iets zeggen over de sponsoring. Veel van die contracten innen we aan het 
einde. Goed om misschien halverwege het seizoen de facturen eruit sturen. Daarbij komt 
dat het bij de Rex vaak moeilijk is om hen op tijd te laten betalen. Dit moet vaak in 
termijnen. 
 
Koen (Bots) is ook van plan om alle facturen er binnen een paar weken uit te sturen. 
 
Julian geeft ook aan dat er veel kalenderjaarcontracten zijn, daarvan zou je de betalingen 
nu binnen moeten krijgen. 
 
Lucas geeft aan dat ook de Hollandse Pot een termijnencontract heeft, hier zou al wat 
geld van binnen moeten zijn. 
 
Koen (Bots) geeft aan dat Paul deze termijn in overleg heeft bijgesteld. 
 
Paul geeft aan dat deze termijnen inderdaad bijgesteld zijn. Hij gaat in maart de eerste 
som betalen (de helft). 
 
Joost aanhakend op de contributie. Zitten alle teams vol? 
 
Bas even Esmée vragend aankijkend, zijn de teams aangevuld? 
 
Esmée geeft aan dat alle teams zijn aangevuld. 
  
Koen (Bots) geeft aan dat er geen beleid is over de contributiebetaling van mensen die 
halverwege het jaar binnenstromen. 
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Evalien merkt op dat er dus geen beleid is voor mensen die een half jaar lid zijn, ga je dit 
beleid wel maken? 
 
Koen (Bots) geeft aan dat het een goed idee lijkt maar dat hij wel wil kijken om hoeveel 
mensen dit per jaar gaat. Voor 3 mensen is dat dan misschien niet per se nodig. 
 
3300 Subsidies 
Helaas hebben we dit jaar veel minder interne dure trainerssubsidie gekregen dan begroot. 
Dit komt doordat Olympos een vast potje heeft van 17.000 euro en dit wordt verdeeld over 
de aanvragers. Dit jaar is er dus heel veel meer van deze subsidie gebruik gemaakt door 
meer verenigingen, waardoor er per vereniging flink minder geld beschikbaar was. Verder 
gaan we dus nog meer flexibele subsidie aanvragen voor de eerder genoemde dingen.  
 
3400 Commissies 
Dit is de tussenstand van de commissies. Over het algemeen gaat het redelijk goed. De ASO 
van afgelopen jaar heeft 42 euro verlies gedraaid, zal wel aan de penningmeester van de 
ASO liggen (haha). Voor de rest staan alle commissies nog in de plus. Alleen de Accie heeft 
op de paarse piste redelijk verlies gedraaid, maar ik heb er alle vertrouwen in dat ze dit 
nog kunnen compenseren. Ody Unites heeft 1223 euro opgehaald voor Movember middels 
de Snorrenborrel, dat vond ik wel een leuke vermelding.  
 
Esther geeft aan dat Ody unites een goede doelencommissie is en dus geen geld krijgt. 
Maar wij willen mensen wel wat aanbieden bij bijvoorbeeld pupil van de week, iets van 
eten of drinken voor de ouders. Misschien goed om dit volgend jaar mee te rekenen. 
 
Koen (Bots) je wilt alles wat je ophaalt bij de snorrenborrel natuurlijk overmaken naar 
Movember maar om nou alles vanuit Odysseus te gaan betalen, zoals scheerschuim en 
scheermesjes. Goed idee en belangrijk om naar te kijken en misschien per keer af te 
wegen. 9510 euro opgehaald, 30 euro uitgegeven aan pupil van de week mensen. Ody 
Unites is dan een beetje een andere commissie. Een commissie kan best aan het begin in 
de min staan en aan het eind van het jaar in de plus.  
  
Julian geeft aan dat Marco van het sportcafé ook niet de beroerdste is, dus je kan altijd 
even aan hem vragen of hij hier iets in wilt betekenen. 
 
Koen (Bots) geeft aan dat dat zeker kan, al helemaal als je hem nog ergens in een 
berichtje bedankt. 
 
3500 Opname uit buffer 
Dit is iets minder dan ingeschat, dus we houden op dat gebied ongeveer 80 euro over. 
 
Joost geeft aan dat dit bedrag dus naar de materialen is gegaan. 
  
Koen (Bots) de opname uit de buffer is er aan de andere kant ook bij is gezet. Jij weet zelf 
ook dat er niet per se echt een buffer bestaat namelijk. 
 
Joost geeft aan dat je als bestuur hebt gezegd, we investeren in materiaal. Maar we 
hebben ook begroot dat we willen investeren in ballen. 
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Julian geeft aan dat ze het hier maandag over hebben gehad en dat ze niet zo zouden gaan 
doen. 
 
Karen geeft aan dat de ervaring leert dat we veel geld uit de buffer halen en dat we 
uiteindelijk toch op 0 uitkomen.  
 
Koen (Bots) weet dat de praktijk leert dat het lastig is. Je wil niet voor elk lid een 
kannetje kopen om maar per se dat geld uit te geven. Daar kan over gediscussieerd 
worden. Als we alle grote dingen gedaan hebben duidelijk is dat wat we over houden. Dat 
we dan kijken wat we ermee willen. Ook zijn er creatieve dingen bedacht met andere 
penningmeesters van andere SSV’s. Maar geld uitgeven is nog best lastig af en toe. 
 
Lasten 
De blokhutkosten en de trainerskosten sla ik even over, omdat hier niet echt 
noemenswaardige afwijkingen zijn.  
 
Joost over de blokhutkosten, koop wat mooie meubels voor in de blokhut. 
 
Koen (Bots) geeft aan dat er subsidies aangevraagd zijn voor nieuwe tafels, als we die niet 
krijgen dan komt het er misschien toch wel. 
 
4300 KNVB 
Er is al redelijk wat interesse getoond in de trainerscursussen, zowel de juniorencursus als 
de UEFA C. Voor de scheidsrechterscursus zijn er ook al twee geïnteresseerden, dus hier 
verwachten we nog wel wat geld aan uit te geven. Mochten er nog meer mensen zijn met 
interesse voor een van deze cursussen dan zijn we natuurlijk altijd bereid om te kijken of 
hier ook een deel van vergoed kan worden door Odysseus en door subsidie van de 
Sportraad. 
 
4400 Materiaal 
Zoals jullie kunnen zien zitten we zowel voor shirts als voor broekjes en sokken al ruim 
over de begroting heen. De broekjes en sokken zijn veel bijbesteld omdat er aan het begin 
van het seizoen heel veel zijn verkocht. Hier gaan we dus niet echt verlies op draaien. Bij 
de shirts zijn er een aantal onhandigheden geweest aan het begin van het jaar. Dames 1 
had veel te grote shirts gekregen, dus hier moesten een aantal nieuwe shirts voor worden 
besteld. De nieuwe Fysio Domstad shirts van H3 en D3 zijn ook uit dit potje betaald. We 
hebben ook voor H1/H2 en D1/D2 shirts gekocht met Hollandse Pot bedrukking. Beide 
worden allebei betaald van het sponsorgeld wat we van deze sponsoren ontvangen.  
 
Karen geeft aan dat vorig jaar de uitgaven voor de broekjes en sokken ver overschreden 
zijn dus misschien voor volgend jaar even naar kijken. 
 
Lucas geeft aan dat we vooral even moeten kijken of het klopt, wat we uitgeven/bestellen 
en wat er binnenkomt. 
 
Koen (Bots) geeft aan dat wij aan het begin van het seizoen zonder broekjes zaten, dus dat 
het een hele goede is om dit te controleren. Hij heeft an het begin van het jaar een 
overzicht gemaakt voor merchandise en broekjes. Dus dat kunnen we wel weer oppakken. 
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Lucas geeft nogmaals aan dat we vooral even moeten kijken of het klopt voor volgend jaar. 
 
Eveline vraagt of we nog iets gehoord hebben over damesbroekjes. 
 
Koen (Bots) geeft aan dat we over het algemeen aan vrouwen de vrouwenbroekjes 
verkopen. 
 
4600 Commissies 
Het overzicht met de commissies is al langs geweest. De PB wordt dit jaar iets duurder, 
omdat Editoo de tarieven heeft aangepast. Paul heeft voor volgend jaar een deal gesloten 
met een nieuwe, goedkopere drukker, ook leuk om te vermelden. 
 
5000 Vrijwilligers en betrokkenheid 
De ideeënpot loopt nog niet geweldig, er zijn nog geen aanvragen geweest. We verwachten 
wel dat dit nog gaat komen. Er komen weer mooie dagen met mooi weer aan en we zijn 
van plan om dit concept nog wat actiever te gaan promoten onder commissies/teams.  
 
Balans 
Dit is de balans, we staan momenteel aardig in de plus, maar dat zegt eigenlijk niet heel 
veel. De prognose is wel positief, 691 euro.  
 
Eveline wil weten wanneer we gaan nadenken wat we met dit geld doen. Als het een 
beetje duidelijk is wat de eindstand wordt, hebben we nog maar 1 evenement. Ze geeft 
aan dat we niet te lang moeten wachten. 
 
Julian geeft aan dat als dit de winst gaat zijn, we verlies maken van 500 euro want de 
opname uit de buffer zit hierbij. 
 
7. Voetbaltechnische wijzigingen 
Aanleiding 
Bas krijgt het woord en geeft aan dat uit onderzoek van de KNVB naar voren komt dat de 
populariteit van vrouwenvoetbal nog steeds toeneemt (toename in KNVB-leden van 6,5% 
bij de senioren vrouwen), terwijl het ledenaantal bij de KNVB onder de senioren mannen al 
jaren afneemt. Als gevolg hiervan groeit de dameswachtlijst van Odysseus al jaren gestaag, 
terwijl er bij de wachtlijst van de heren een omgekeerde trend zichtbaar is. Op dit 
moment kunnen we niet voldoen aan de toenemende vraag en moeten we elk jaar meer 
dames teleurstellen omdat er geen plek voor hen is in een team. Aan het einde van seizoen 
2017-2018 besloten om dames uit dames 8, die graag wedstrijdlid willen worden, door te 
laten schuiven naar de dames C-selectie. Dit is gedaan omdat de huidige intern/extern, 
waarin staat dat intern voor extern gaat, resulteert in een significante daling van het 
niveau van de dames c-selectie. Bovendien resulteert dit in een tekort aan plekken voor 
dames met het niveau van de dames B-selectie. Om deze ontwikkelingen tegen te gaan is 
er een plan nodig dat voorziet in de behoeftes die er nu en in de toekomst zijn. 
Bron: 
https://www.knvb.nl/nieuws/organisatie/berichten/51674/jaarverslag-oranjeleeuwinnen-
voeren-groei-vrouwenvoetbal-aan 
 
 
 

https://www.knvb.nl/nieuws/organisatie/berichten/51674/jaarverslag-oranjeleeuwinnen-voeren-groei-vrouwenvoetbal-aan
https://www.knvb.nl/nieuws/organisatie/berichten/51674/jaarverslag-oranjeleeuwinnen-voeren-groei-vrouwenvoetbal-aan
https://www.knvb.nl/nieuws/organisatie/berichten/51674/jaarverslag-oranjeleeuwinnen-voeren-groei-vrouwenvoetbal-aan
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Plan 
De verwachting is dat de dameswachtlijst blijft groeien met geïnteresseerde dames voor 
de B- en C-selectie. Om dit op te kunnen vangen zal er gestart dienen te worden met een 
nieuw damesteam. Doordat de maximale capaciteit aan wedstrijdteams (18) bij Odysseus 
reeds is bereikt, zal dit ‘ten koste’ moeten gaan van een herenteam. 
 
Omdat het niet wenselijk is om heren verplicht weg te gaan sturen bij de vereniging (de 
80/20 regeling daargelaten), is het alleen mogelijk om een nieuw damesteam op te starten 
wanneer er genoeg heren in de B- en C-selectie vrijwillig de vereniging verlaten. Wanneer 
dit het geval is verdwijnt er een heren wedstrijdteam en komt er een nieuw wedstrijdteam 
tussen huidig dames 5 en dames 6. Het niveauverschil tussen deze teams is op dit moment 
te groot. Daarnaast kan er momenteel niet worden voldaan aan de vraag van dames op de 
wachtlijst met ambitie voor de B-selectie. 
 
In het geval dat er een nieuw dames 6 komt zal het huidige dames 6 de naam dames 7 gaan 
dragen, huidig dames 7 wordt dan dames 8 en wat momenteel het trainingsteam dames 8 
is wordt dan dames 9. Het nieuwe dames 6 is dan nog helemaal leeg. Voor dit team kunnen 
wel dames worden gevraagd uit het huidige dames 6. Dit is wel onder de voorwaarde dat 
hun niveau aansluit en ze zelf een stap ‘hogerop’ zouden willen. Daarnaast zal er ook een 
maximum gesteld worden van het aantal dames uit het huidige dames 6 wat in dit team 
plaats zal mogen nemen. De insteek is dat er genoeg ruimte blijft om dames van de 
wachtlijst in dit team te plaatsen. 
 
Hiermee wordt het probleem van het “kwaliteitsgebrek” voor teams zoals dames 4, 5 en 6 
beter opgelost en zal het voetbalplezier toenemen. Alle ‘betere’ 5e klasse speelsters 
komen dan in dames 6 en doen daar mee in het linkerrijtje (hopelijk). Dames 7 wordt een 
middenmoot team met dames die de 5e klasse redelijk aankan. Dit geldt ook voor het 
huidige dames 7 dat zal doorschuiven naar dames 8. Hierdoor zijn er meer gradaties in de 
teams uit de C-selectie en kunnen dames uit Dames 9 die willen doorstromen beter 
geplaatst worden op hun niveau. 
 
Wachtlijst 
Dames zonder voetbalervaring beginnen in Dames 9 als trainingslid. Wanneer zij 
wedstrijden willen spelen, komen zij terug op de algemene wachtlijst. Aan de hand van de 
datum waarop er wordt aangegeven dat ze lid willen worden, wordt er bepaalt waar ze 
terug gezet worden op de wachtlijst. Hierdoor zal de intern voor extern regel veranderen, 
aangezien dit op dit moment voor problemen qua niveau zorgt in de dames C-selectie. In 
de toekomst worden dames die niet goed genoeg zijn voor een wedstrijdteam dus niet 
automatisch doorgeschoven vanuit het trainingsteam naar een wedstrijdteam. Deze 
uitzondering op de intern/extern regel zal alleen gelden voor de overplaatsing tussen het 
trainingsteam en alle andere wedstrijdteams. 
 
Externe selectie training 
Elk seizoen wordt er aan het einde een externe selectietraining gehouden. Hierbij worden 
potentiële leden getest op hun voetbalkunsten door trainers en de technische commissie. 
De combinatie van de hieruit verkregen data en de voetbalprestaties in het verleden 
worden gebruikt om speelsters zo goed mogelijk te kunnen plaatsen binnen de vereniging.  
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Indien we een extra B-selectie team willen toevoegen aan onze damesselectie dan zal dit 
moment van scouten met extra aandacht benaderd moeten worden. Voor een dames B-
selectie team kunnen dames dus niet alleen op basis van hun eerdere voetbalprestaties 
geplaatst worden en is dit moment van scouten dus van cruciaal belang om lid te worden. 
 
Definitieve besluitvorming 
Het plan wordt definitief gemaakt op het moment dat blijkt dat er genoeg ruimte is 
vrijgekomen om een herenteam op te heffen. Dit is mogelijk wanneer er één volledig team 
besluit weg te gaan, maar ook wanneer er twee halve teams weggaan waardoor de 
overgebleven heren samen één team kunnen gaan vormen. In het geval dat de situatie zich 
voordoet dat er twee teams samengevoegd kunnen worden dan zal dit in overleg met de 
betreffende teams, de technische commissie en het bestuur gedaan worden. Aangezien de 
uitschrijfdeadline van Odysseus’91 eind mei is en de deadline van de KNVB voor het 
inschrijven van teams voor de competitie half juni is zal begin juni (2019), door het 
bestuur en de technische commissie, de knoop worden doorgehakt. 
 
Mochten er uiteindelijk te weinig heren vrijwillig de vereniging verlaten dan is dit project 
niet aankomend jaar te realiseren. In dit geval blijft het plan bestaan en zal er in het 
opvolgende seizoen opnieuw naar de mogelijkheden gekeken worden. 
 
Julian vult aan dat het niveau zo goed mogelijk aansluit in deze teams. De insteek van het 
plan is niet dat we willen dat zo’n nieuw team gelijk gaat promoveren. Er staan nu dames 
op de wachtlijst staan die we gewoon niet op niveau kunnen plaatsen 
 
Karen geeft aan dat het klinkt als een heel leuk plan. Ze heeft wel twijfels bij het 
verhogen van het niveau van de dames C-selectie. Ze vindt het juist heel mooi dat er 
dames zijn die helemaal niet kunnen voetballen en dat daarom iedereen terecht kan bij 
Odysseus. 
 
Esmée geeft aan dat stel dames 7 dames 8 wordt, dan gaan we niet selecteren op niveau 
voor dit team. 
 
Karen vindt dat het plaatsen in het laatste team moet gaan puur op hoe lang je op de 
wachtlijst staat. 
 
Lars geeft aan dat we niet meer klakkeloos plaatsen in een team, ongeacht het niveau. 
 
Karen geeft aan dat ze vindt dat als iemand hoog op de wachtlijst staat, super slecht in 
voetbal is en wedstrijdlid wil worden, deze persoon dan geplaatst moet worden in dames 
8. 
 
Bas geeft aan dat als je twintig van dit soort mensen hebt en je hebt een twintig plekken 
dat we deze niet zomaar klakkeloos in een team plaatsen. 
 
Karen vraagt dus of het niet het idee is dat ‘iedereen moet kunnen voetballen’. 
 
Bas geeft aan dat onderdeel van dit idee is wel om iedereen op zijn eigen niveau te kunnen 
plaatsen. 
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Eveline vraagt zich af of dames 7 het erg vindt dat het niveau in het team niet zo goed is. 
 
Bas geeft aan dat dit in de enquête wel aangegeven wordt. 
 
Esmée geeft aan dat meer dan de helft van de wachtlijst mensen met ervaring is. Het is 
geen probleem dat meiden zonder ervaring niet geplaatst kunnen worden maar juist de 
meiden met al ervaring krijgen nu geen plek op hun eigen niveau. Nu is het zo dat meiden 
in B-selectie niet geplaatst kunnen worden. En daar is dit plan voor ontstaan. 
 
Karen is het er helemaal mee eens, maar iedereen, ook al ben je super slecht, moet ook 
wedstrijden kunnen voetballen. 
 
Bas stel je hebt in dames 8, 8 plekken en je hebt 20 uit dames 9, en je hebt 20 van de 
wachtlijst. Dan kijken we naar niveau en plek op de wachtlijst. Aan de hand daarvan gaan 
we mensen plaatsen.  
 
Karen geeft aan dat het allerlaatste team gewoon voor mensen is die willen voetballen, 
ongeacht het niveau. 
 
Esmée geeft aan dat het erom gaat dat de mensen die het langst op de wachtlijst staan, 
voorrang hebben. De intern boven extern regel is gewoon nog even goed bekeken. Meisjes 
die het liefst willen voetballen op niveau. Het trainingsteam zoals het nu is, is niet meer 
de insteek voor hoe het ooit is ontstaan. Het is niet meer per se voor dames die geen 
ervaring hebben. Maar om mensen warm te houden voor een plekje bij Odysseus. 
 
Joost vindt dat er rekening gehouden wordt met meiden plaatsen die niet echt ervaring 
hebben. 
 
Bas geeft aan dat je dus dat ene team gebruikt voor meiden die helemaal geen 
wedstrijdervaring, een team waar je dan iedereen in plaatst op basis van wachtlijst. Goed 
om die meiden allemaal in 1 team te doen.  
 
Joost vindt het goed om een wedstrijdteam te doen en we kunnen altijd nog overwegen of 
we een extra trainingsteam op de vrijdag doen.  
 
Esmée geeft aan dat je dan hetzelfde houdt. 
  
Julian geeft aan dat het idee is dat, als het kan, er een extra vrouwenteam komt. 
Eventueel plek maken voor een trainingsherenteam. Het is eerst afwachten hoe dit zich 
ontwikkelt. 
 
Koen (Löwenthal) vraagt om hoeveel dames op de wachtlijst het gaat? 
 
Esmée geeft aan dat het om 150 dames gaat en van iedereen hoor je dat ze graag meteen 
willen beginnen. We zouden twee trainingsteams, en een wedstrijdteam lachend kunnen 
vullen. 
 
Koen (Löwenthal) vraagt waarom we dit niet doen, we hebben de hele vrijdag nog vrij. 
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Esmée geeft aan dat je wel gepassioneerde trainers moet vinden die op de vrijdag training 
willen geven. 
 
Bas vindt alle suggesties heel mooi, en er is genoeg animo. 
 
Karen vraagt of we een idee hebben over of er ruimte komt in de herenteams? Kunnen we 
een beeld vormen op basis van de enquête. 
  
Esmée geeft aan dat het best wel een gedoe is om de heren C-selectie rond te krijgen.  
 
Lisa geeft aan dat er geen aantallen zijn die er al op wijzen dat er ruimte vrijkomt volgend 
seizoen. 
  
Julian geeft aan dat mocht het volgend jaar niet komen, dan blijft het plan liggen. Maar is 
er nagedacht over hoeveel teams willen we vullen? Is het wenselijk? Kunnen de 
evenementen hierin meegroeien. 
 
Karen geeft aan dat we de Olympos 2.0 plannen in het oog moeten houden, dit is 
gebaseerd op groei. Dus het is wel belangrijk dat we langzaam gaan uitbreiden.  
 
Bas het is belangrijk om dit mee te nemen. Desnoods maak je inderdaad een 7 tegen 7 
competitie. Maar goed, het is duidelijk dat daar in ieder geval animo voor is en aan ons of 
en wat we hier mee doen. 
 
Nora vindt het een goed idee en mooi plan. Ze denkt wel dat het handig is om dit volgende 
keer als bijlage toe te voegen als we de uitnodiging rondsturen! 
  
Bas vindt dit terecht, en geeft aan dat hij donderdag de laatste hand aan gelegd heeft 
samen met Lars. 
 
Joost daarbij zijn dit wel enorme dingen die wijzigen in ons vereniging dus eventueel zou 
er wel gestemd mogen worden. 
 
Bas we wilden dit inderdaad even peilen, mocht er veel onenigheid zijn dan zouden we dit 
zeker gedaan hebben. 
 
8. WVTTK 
Er is geen WVTTK ingediend. 
 
9. Rondvraag 
Julian geeft aan dat we het tijdens de wissel ALV hadden over een soort Knaekpas, bestaat 
dat plan nog? 
 
Bas geeft aan dat dit plan nog bestaat, maar iets uitgesteld is. We willen eerst graag beter 
zicht op nieuwe en huidige sponsoren en staat vooral voor de UIT op de planning. 
 
Julian geeft aan dat hij teamgenoten heeft/had die het jammer vinden dat ze in een zwart 
gat vallen na het uitschrijven bij Odysseus. Wat is de planning van alumnicommissie? 
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Lisa geeft aan dat dit een van de dingen is waar we nog heel enthousiast over zijn maar er 
nog niets concreets staat. 
 
fJulian denkt ook dat als hij kijkt naar zijn oud teamgenoten dat dit zeker iets is waar 
aandacht aan besteed kan worden. 
 
Julian vraagt naar de nieuwe toplaag voor het kunstgrasveld. 
 
Lisa heeft hier elke week contact over met Harrie, er is nog niets definitief toegezegd 
maar we zitten hier wel bovenop. 
 
Lucas vraagt naar de samenwerking met USV hercules, hoe staat het hiermee? 
 
Lisa geeft aan dat we in samenwerking een tweede scheidsrechters- en trainers avond 
willen aanbieden. Dit seizoen zien we als een onderzoekende samenwerking. Eigen 
avonden hebben we dus gewoon georganiseerd. Het gebruik van deze locatie is ook een 
gevolg van de samenwerking. 
  
Lucas hoe zit het met het toernooi potentieel hier organiseren. 
 
Lisa half februari is het volgende en laatste gesprek hierover. Hiervoor moeten we heel erg 
zeker zijn van financiële afspraken e.d. Kunnen nog niet veel loslaten maar deze 
gesprekken zijn vergevorderd. 
 
10. Sluiting 
Bas bedankt iedereen voor hun komst en sluit de vergadering om 23:01u. 

 
 
 
 
 

 
 


