
 

Notulen ALV III d.d. 17 juni 2022 
 
Aanvang: 19:04 
Locatie: USV Hercules 
 
Aanwezigen: : Inge L., YiYing H., Dylan B., Niels H., Sanne P., Pim L., Joëlle S., Anne A., 
Ko D., Milan L., Annet P., Britt H., Anne S., Fleur S., Isa O., Florence V. 
 
1. Opening 
 
Inge bedankt voor de aanwezigheid van de leden en heet ze welkom.  
 
2. Vaststellen agenda 
 
Inge stelt de agenda vast. 
 
3. Goedkeuren notulen vorige ALV  
 
Inge vraagt of er op- of aanmerkingen zijn op de notulen van de wissel ALV. De notulen 
worden goedgekeurd.  
 
4. Samenstelling TC 2022/2023 
 
Inge deelt de nieuwe indeling van de technische commissie. Cleo K.,Marien H. en Jutka V. 
houden hun positie binnen de TC bij respectievelijk Heren A, Dames A en Dames B-selectie. 
Verder wordt de TC aangevuld met Noor K. voor de Heren B-selectie, Pascal E. voor Heren 
C-selectie en Gijs D. voor de Dames C-selectie. Anne S. zal voorzitter worden van de 
technische commissie. Inge geeft het woord aan Niels 
 
5. Balans jaarplan ’21/’22 

Niels deelt de balans van het jaarplan. Hij begint met het eerste focuspunt: De sportieve en 
sociale activiteiten van Odysseus op een verantwoorde manier herstarten na afloop van de 
coronacrisis.  
Niels benoemt dat de afgelopen maanden veel sportieve en sociale activiteiten voor het eerst 
in bijna twee jaar weer doorgang konden vinden. Hij benoemt dat het bestuur blij is met het 
enthousiasme en de verbondenheid onder leden en hoopt dat de impact van corona op de 
activiteiten ook het aankomende jaar minimaal blijft. 

Niels vervolgt met het tweede focuspunt: het maximaliseren van het voetbalaanbod bij 
Odysseus voor Utrechtse studenten. Hij benoemt hierin de inzet van het bestuur voor dit 
focuspunt: zo zijn de international en de herencursus opgezet voor de wachtlijst en heeft het 
bestuur de wachtlijst uitgenodigd voor de Benefietwedstrijd en het Ody Toernooi.  

Dan gaat Niels naar het derde focuspunt: het optimaliseren van de interne communicatie. Hij 
vertelt dat het afgelopen jaar de mogelijkheden voor de Ody App zijn vergroot en dat de app 
zelf is gepromoot onder de leden. 
 
Tenslotte benoemt Niels het laatste focuspunt: het vergroten van de inclusiviteit van 
Odysseus. Hiervoor geeft Niels het woord aan Inge. 

Inge vertelt over de workshop van John Blankenstein Foundation op 11 maart jl., waarbij is 
gebrainstormd over hoe inclusiviteit binnen de vereniging verbeterd kan worden. Over de 
Roze Zaterdag op 23 april jl. vertelt Inge dat Odysseus helaas niet kon samenwerken met 
andere studentensportverenigingen om dit groter aan te pakken, omdat de Sportraad dit jaar 
met minder bestuursleden moest kampen. Desondanks was dit een geslaagde activiteit. Inge 



 

vervolgt met de Canal pride die plaatsvond op 4 juni, waarmee 
Odysseus ook de landelijke media heeft bereikt. Inge benoemt dat de 
animo voor de pride laag was dit jaar, mogelijk vanwege de pride en dat 
dit de eerste editie was. Het bestuur is ter oren gekomen dat leden bij 
een tweede editie van Odysseus op de pride graag wel mee willen doen. 
Het bestuur adviseert het kandidaatsbestuur dan ook zich volgend jaar weer aan te melden. 
 
Inge vervolgt met de Netwerkbijeenkomst van de KNVB en SportUtrecht, waar het bestuur 
een presentatie heeft gegeven over de initiatieven die zijn ondernomen om een inclusievere 
sfeer binnen Odysseus te bevorderen. 
 
Als derde vertelt Inge over de moeite van het bestuur in het onderzoeken van de voor-  en 
nadelen van het oprichten van een commissie gewijd aan het bevorderen van een veilig 
klimaat binnen Odysseus. Het bestuur heeft besloten de IncluCie op te richten, omdat zij 
waarde hecht aan continuïteit binnen het beleid omtrent inclusiviteit, de mening van leden 
over dit thema en een kritische blik op het bestuur wat betreft dit thema. De IncluCie zal, 
onafhankelijk van het bestuur, het bestuur voorzien van adviezen m.b.t. het thema van 
diversiteit binnen Odysseus op basis van de mening van andere leden door bijvoorbeeld 
gebruik te maken van de tevredenheidsenquête en het organiseren van inspraakmomenten. 
De IncluCie kan ook zelf met initiatieven komen die bevorderlijk zijn voor een veilig 
Odysseus. Daarnaast zal de IncluCie ook de verantwoordelijkheid dragen van het 
organiseren de Roze Zaterdag en van een mogelijke deelname aan de Canal Pride.  
Inge licht toe dat de Roze Zaterdag nu erg dicht op de benefietwedstrijd zit en daardoor veel 
tijd vereist voor OdyUnites, die nu de verantwoordelijkheid voor de organisatie van de Roze 
Zaterdag draagt. De Canal Pride is dit jaar door het bestuur georganiseerd, maar om hier 
meer aandacht aan te kunnen geven, wil het bestuur deze ook uitbesteden aan de IncluCie. 
De verdere invulling van de commissie willen we overlaten aan het kandidaatsbestuur.  
 
Tenslotte vertelt Inge over de gedragscode waar het bestuur het de afgelopen bezig mee is 
geweest en die ook wordt opgenomen in het huishoudelijke reglement (HR). Deze 
gedragscode biedt een leidraad voor wat er wel en niet binnen de club mag. De gedragscode 
wordt toegelicht tijdens het punt over de HR wijzigingen. 
 
Annet P. merkt op dat de Sportraad de Roze Zaterdag nooit oppakt, omdat ze altijd met te 
weinig zijn. Ze raadt aan om het als vereniging zelf op te pakken met andere verenigingen 
van Olympos. 
 
Inge bedankt Annet P. voor de opmerking. 
 
Anne S. vraagt of het zeker is of Odysseus ieder jaar mee kan doen met de Pride of dat er 
een loting is.  
 
Inge antwoordt dat er ieder jaar een loting is waarbij een goede motivatie van belang is. 
 
Er zijn verder geen vragen. Niels geeft het woord aan Dylan. 
 
5.1 Financieel beleid 
 
Dylan geeft een update over de gezonde, financiële situatie van Odysseus. Allereerst 
benoemt hij de aanschaf van twee muziekboxen, waarvan het bedrag conform de begroting 
is uitgekomen op 918 euro. Verder zijn vier nieuwe trainingsdoeltjes aangeschaft, waarvoor 
de kosten meevielen wegens de flexibele subsidie. 

De scheidsrechters hebben helaas meer gekost dan in eerste instantie begroot werd. Dylan 
geeft de verklaring dat het Fluit-Je-Rijk (FJR)systeem voor het eerst pas is getest waardoor 



 

het lastig was om de totale kosten in te schatten. Ook benoemt hij de 
vele oefenwedstrijden die thuis werden gespeeld waardoor Odysseus 
ook telkens een scheidsrechter moest betalen. 
 
Tot slot is er geïnvesteerd in een promotiefilm. Er is hiervoor begroot op 
1500 euro en momenteel is er 983 euro betaald. Hier komen nog kosten bij voor onder 
andere het editten van het beeldmateriaal. Uiteindelijk wordt er geschat dat we iets 
goedkoper uitkomen dan begroot. 
 
Annet P. vraagt of de prognose klopt wat betreft de muziekboxen, gezien de mogelijke 
schade die een van de boxen heeft opgelopen. 
 
Dylan antwoordt dat er nog gekeken wordt naar de schade en dat Odysseus nog garantie 
heeft op de muziekboxen, gezien die dit seizoen zijn aangeschaft. 
 
Anne S. vraagt wanneer de promotiefilm af is en had gehoopt dat het voor 1 juni af zou zijn, 
i.v.m. de wervingen voor de selectie. 
 
Inge antwoordt dat gepland was om in de lustrumweek te filmen, omdat wegens de 
coronamaatregelen niet mogelijk was om eerder in het seizoen te filmen op evenementen. 
 
Anne S. vraagt naar de ervaringen omtrent het FJR systeem, gezien dit het eerste draaiende 
jaar is daarmee. Hierbij benoemt ze dat de tekorten op de begroting hierdoor niet per se 
uitmaken voor Odysseus. 
 
Joëlle antwoordt dat de wedstrijden van de dames elftallen goed opgepakt worden, maar dat 
de wedstrijden van de heren elftallen niet goed worden opgepakt. Hier komt het vaak neer op 
een  groep van drie worden opgepakt. Wat kosten betreft, komt dat met name door de 
inhaalwedstrijden doordeweeks en niet door het FJR systeem. Het advies is dan ook aan het 
kandidaatsbestuur om naar mogelijkheden te kijken voor bijvoorbeeld teamtaken voor de 
doordeweekse inhaalwedstrijden. 
 
Anne S. vraagt of daarmee bedoeld wordt om teams te verplichten doordeweeks ook 
teamtaken uit te voeren. 
 
Joëlle antwoordt dat bijvoorbeeld twee teams die dicht op elkaar in een periode 
doordeweeks spelen, elkaars wedstrijd kunnen fluiten. 
 
Annet P. merkt op dat geld uitgeven aan scheidsrechters als voetbalvereniging niet gek is en 
raadt aan om clubscheidsrechters aan te trekken. 
 
Dylan vult aan dat het bestuur hoopte FJR’ers als clubscheidsrechters te rekruteren. 
 
Anne S. vult aan dat het FJR-systeem een lange termijn project is met potentie en het goed 
is om het een boost te blijven geven. 
 
5.2 Externe zaken 
 
Het woord wordt gegeven aan Pim. Hij geeft een update over de situatie omtrent de 
openstaande schulden van de Rex en Hollandse Pot: deze zijn afbetaald! Alle rekeningen 
van de huidige sponsoren zijn eveneens betaald. 
 
Pim continueert over twee potentiële, nieuwe samenwerkingen. De eerste is met SUSA. Na 
een evaluatie met Recruit a Student is het bestuur tot de conclusie gekomen dat de match 
niet perfect is tussen beide partijen. Momenteel lopen er gesprekken met SUSA over een 



 

potentiële samenwerking voor volgend seizoen, dit ziet er veelbelovend. 
SUSA zou vacatures op onze instastory willen plaatsen. Dit zou gaan om 
ongeveer twee keer per maand voor € 50 per story. 
 
De tweede potentiële samenwerking is met Last Vegas, een 
vegetarische snackbar vlak bij het Domplein. Odysseanen kunnen 15% korting krijgen op 
alle producten. Ook zouden zij catering kunnen leveren bij evenementen, zoals een 
seizoensopening, maar dit is Odysseus niet verplicht. 
 
Annet P. stemt in met dat Odysseus inderdaad geen geldbedragen behoeft van sponsoren. 
Ze is verder benieuwd hoe de controle wordt gedaan door Last Vegas dat iemand van 
Odysseus is. 
 
Pim antwoordt dat er met de Odypas op de App aangetoond kan worden dat iemand lid is 
van Odysseus. Deze pas is helaas nog niet persoonlijk, maar Last Vegas gaf aan het op 
deze manier te willen proberen. 
 
Annet P. vraagt of SUSA de SuSa kan sponsoren. Pim antwoordt dat dat al eens is 
geprobeerd, tevergeefs. 
 
Anne S. vraagt hoe er wordt teruggekeken op de samenwerking met de Walden.  
 
Pim reageert dat het evaluatiegesprek met de Walden een positief resultaat had. De enige 
punten vanuit Odysseus is ten eerste dat het faciliteren van datediners niet haalbaar bleek 
nog. Er wordt wel gekeken naar hoe deze datediners wel haalbaar worden. Ten tweede is 
aangekaart dat er soms onvoldoende bemanning was bij borrels. Dylan vult aan dat de 
mannen WC ook een WC-bril krijgt. 
 
Anne S. vraagt hoe de samenwerking met Walden er volgend seizoen dan uit zal zien 
a.d.h.v. de overleggen. 
 
Pim antwoordt dat Odysseus in principe hetzelfde bedrag zal ontvangen als vorig seizoen. 
Dit is een hoog bedrag waarvoor dit jaar shirts zijn gehaald. De komende jaren zou dit als 
winst gerekend kunnen worden en teruggegeven kunnen worden aan de leden. 
 
Anne S. heeft als suggestie nog om te kijken naar het bedrijf Jongens van de Bar als partner, 
omdat Odysseanen ook zouden passen bij wat zij zoeken. 
 
Pim continueert over de nieuwe picknicktafel van aluminium met duurzame coating die is 
aangeschaft met de donaties van de VvO’s en bedankt ze daarvoor. Er is nog geld over, die 
het bestuur wil gebruiken om de witte uitshirts aan te vullen. 
 
Pim geeft het woord aan Inge. 
 
5.3 Organisatorisch beleid 
 
Inge begint over de promotiefilm, waarvoor de draaidag tijdens de lustrumweek op zaterdag 
was. De beelden zijn ondertussen gedeeld met de editor en Odysseus is eigenaar geworden 
van deze beelden, wat betekent dat de beelden ook gebruikt kunnen worden voor de werving 
van selectiespelers en -trainers. Het plan is om de promotiefilm tijdens de wissel ALV in 
première te laten gaan. 
 
Inge continueert over de Odyband die dit jaar in het leven is geroepen, genoemd de BaCo. 
De commissie zal vanaf seizoen 2022-2023 bij minstens twee activiteiten een optreden 



 

verzorgen. Dit is ook meegenomen in de herziening van het 
Huishoudelijk Reglement. Inge verwijst tenslotte naar de 
instagrampagina van de Odyband. 
 
Inge vervolgt met de international cursus, die was aangekondigd op ALV 
II. De internationals hebben de cursus als positief ervaren. Er zijn nog gesprekken met ESN, 
een vereniging voor internationale studenten, over toekomstige samenwerkingen voor een 
international cursus.. 
 
Tenslotte benoemt Inge dat er nog twee mensen op de 80/20-lijst in het rood staan, die de 
vereniging dus noodgedwongen zouden moeten verlaten. Het bestuur wacht nog tot 31 juli 
af, gezien een aantal leden mogelijk toch nog ingeschreven zal zijn bij een 
onderwijsinstelling. 
 
Isa O. vraagt wat de afspraken zijn die zijn gemaakt met de BaCo over de twee activiteiten 
waarop ze mogen spelen. Is het op vrijwillige basis of worden zij betaald in enige vorm? 
 
Sanne P. antwoordt dat daar geen afspraken over zijn gemaakt en dat het aan het 
kandidaatsbestuur is om per activiteit tijdig afspraken te maken.  
 
Anne S. geeft de tip dat vrijwilligers voor een activiteit niet voor entree zouden moeten 
betalen. 
 
Inge bedankt Anne S. voor de suggestie. 
 
Annet P. vraagt of de Odyband ook van plan is bij evenementen buiten Odysseus te gaan 
spelen, gezien het succes van de band van Histos. 
 
Sanne antwoordt dat de band vooralsnog zich focust op het oefenen van een repertoire voor 
Odysseus, maar dat het in de toekomst zeker een mogelijkheid is. 
 
Anne S. vraagt of de international cursus sowieso doorgaat aankomend jaar. 
 
Inge L. antwoordt dat dat afhangt van hoe de vrijdagavond ingevuld zal worden. Het zal 
afhangen van de damescursus, herencursus en variabele speeldag. 
 
Inge geeft Joëlle voor het sportieve beleid. 
 
5.4 Sportief beleid 
 
Joëlle begint over de Doelstellingen die aan het begin van het seizoen door de trainers zijn 
doorgegeven, enkele doelstellingen worden met eindresultaat toegelicht. Heren 7 wilde 10 
punten pakken en bovenaan de meter competitie eindigen. Ze hebben dit seizoen 21 punten 
weten te pakken en staan momenteel nog bovenaan in de meter competitie. Dames 1 is 
vijfde geworden en wist de periodetitel te pakken. Hierdoor mochten ze meedoen aan de 
nacompetitie voor promotie naar de eerste klasse. Helaas is dit niet gelukt. Tenslotte heeft 
geen enkel team dit seizoen het kampioenschap weten te pakken. 
 
Joëlle vervolgt met de status van de trainers van de A-selectie. Ze noemt de trainers die 
Odysseus zullen verlaten: Jim en Jerry van Dames 1, Bert van Dames 2, Boris van Dames 3, 
Cyrille van Heren 1 en Frank, Michael en Thomas van Heren 3. Dankzij de moeite van de TC 
zijn de trainers voor de A-selectie voor komend seizoen bijna rond. Sietske en Britt, de 
huidige trainers van Heren 5, zullen bij Caspar aansluiten als trainers van Heren 2. Sergej 
van Heren 5 en Jent van Heren 6 sluiten bij Jules aan en worden trainers van Dames 3. Rick 
en Sander, de huidige trainers van Dames 7, gaan vanaf aankomend seizoen Dames 2 



 

trainen. Voor Dames 1 zijn er twee externe trainers gevonden die op 
korte termijn hun contract zullen ondertekenen. Alleen voor Heren 3 
worden nog trainers gezocht.  
 
Daaropvolgend benoemt Joëlle dat aankomend seizoen drie, wellicht 
vier, trainers zijn die een juniorencursus van de KNVB gaan volgen. Momenteel is het 
bestuur bezig met de subsidieaanvragen hiervoor zodat een deel vanuit Mesa Cosa vergoed 
wordt. Het bestuur is enthousiast over het toenemende aantal trainers die een trainerscursus 
willen gaan doen en hoopt dat de kwaliteit van de trainers binnen Odysseus zo verbetert.  
 
Tenslotte vertelt Joëlle over de herencursus die in april is gestart. Er zal worden gekeken of 
hier aankomend seizoen nog steeds vraag voor is. 
 
Annet P. vraagt of er vervanging is voor Cyrille, de assistent trainer van Heren 1. 
 
Inge L. antwoordt er nog gezocht wordt naar een vervanger. Intern is helaas niets meer 
gevonden voor deze positie. 
 
Annet P. vult aan dat het fijn is dat er intern trainers zijn geregeld voor zulke hoge teams. 
 
Joëlle geeft het woord aan Sanne voor het sociale beleid. 
 
5.5 Sociaal beleid 
 
Sanne begint over de lustrumweek, waarvoor de lustrumcommissie een 5-daags programma 
met verschillende activiteiten heeft georganiseerd. Ze bedankt de Lustrum Commissie voor 
hun inzet. Geadviseerd is om een draaiboek te maken voor het volgende lustrum. 
 
Verder licht Sanne de eerste editie van het ledenweekend toe. Het ledenweekend is in het 
jaar 2019-2020 bedacht als alternatief voor het liftweekend maar heeft tot dit jaar nog geen 
doorgang kunnen vinden. Het ledenweekend was erg geslaagd en voegt iets unieks toe aan 
de activiteitenplanning. Voor de accommodatie, die in 2020 gereserveerd was, hebben we 
een voucher gebruikt. In de toekomst is het echter aan te raden om een andere 
accommodatie te zoeken die beter geschikt is voor studentengroepen. Sanne benoemt 
hierbij dat alle vouchers die Odysseus had, zijn ingeleverd dit jaar. 
 
Tenslotte vertelt Sanne over de twee extra activiteiten die dit jaar hebben plaatsgevonden: 
Het studententoernooi (StuTo), in samenwerking met vier andere 
studentenvoetbalverenigingen, en de deelname aan de Canal Pride, waar Inge eerder over 
heeft verteld. 
 
Sanne benoemt dat de combinatie van het lustrum, de standaard jaarlijkse activiteiten en de 
extra activiteiten het de afgelopen maanden erg druk maakte. Hierdoor was de opkomst bij 
individuele activiteiten soms minder dan gehoopt. Daarnaast zorgde het ook voor extra 
werkdruk bij het bestuur. Mocht er in volgende jaren besloten worden om StuTo en de Canal 
Pride opnieuw te organiseren, dan is het verstandig om goed naar de jaarplanning te kijken 
en eventueel een of meerdere activiteiten te schrappen om drukte te voorkomen. Tevens 
raadt het bestuur aan om voor het volgende lustrumjaar rondom de lustrumweek minder 
activiteiten te plannen.  
 
Anne A. vraagt hoe er effect is gemerkt van het feit dat alles weer mogelijk was na de 
lockdowns. 
 
Sanne reageert dat het bestuur en de commissies zo veel mogelijk kansen heeft gepakt 
gezien het grote enthousiasme na de lockdown. Hierbij wordt gedacht dat het aantal actieve 



 

leden is gestegen dit seizoen. Echter dient er rekening gehouden te 
worden met een mogelijke daling in opkomst wanneer alles meer 
normaliseert. 
 
Sanne geeft het woord aan Niels voor het laatste onderdeel van de 
balans van het jaarplan.. 
 
5.6 Olympos 

Niels begint met de Gemeenteraadsverkiezingen die plaatsvonden in maart. In de weken 
ervoor heeft het bestuur in samenwerking met Olympos en de Sportraad de belangen van de 
vereniging kenbaar gemaakt bij onder andere D66 en GroenLinks. Inmiddels is ook bekend 
dat de coalitie zal gaan bestaan uit GroenLinks, D66, PvdA, Student&Starter en de 
ChristenUnie. Het bestuur is blij dat Student&Starter voor de aankomende vier jaar de 
wethouder voor sport mag leveren. Het is belangrijk om zo snel mogelijk de belangen van 
Odysseus kenbaar te maken bij de wethouder sport van Student&Starter. 

Niels vervolgt met een update over Olympos 2.0. In juli zal de nieuwe gemeenteraad 
besluiten over de definitieve omgevingsvisie voor het Utrecht Science Park, en dus ook voor 
de plannen omtrent Olympos 2.0 van 2028. In de omgevingsvisie wordt echter gemeld dat de 
verdere uitvoering van het nieuwe sportpark wordt overgelaten aan de universiteit, 
aangezien zij grondeigenaar is. Dit betekent dat in de omgevingsvisie nog geen besluit wordt 
genomen over de locatie van het nieuwe sportpark. Bovendien wordt nog geen definitieve 
beslissing gemaakt over of Odysseus een extra veld krijgt. Naar verwachting zal de 
universiteit in het najaar een beslissing maken over het omzetten in kunstgras van het 
rugbyveld. Als dit lukt, zou Odysseus vanaf de zomer van 2023 kunnen gaan beschikken 
over een tweede kunstgrasveld, wat de trainingscapaciteit aanzienlijk verhoogt. Niels 
benoemt dat het daarom belangrijk is dat het contact met de gemeente, maar vooral met de 
universiteit goed wordt onderhouden om inspraak te kunnen geven op de beslissingen die 
zullen worden gemaakt. 

Anne A. vraagt waarom er verkozen wordt voor de verkunstgrassing van het rugbyveld i.p.v. 
het combiveld. 
 
Niels antwoordt dat het idee is om alle velden uiteindelijk van kunstgras te maken, maar dat 
er meer urgentie is voor het rugbyveld is, vanwege de grote belasting door de wedstrijden 
van de rugbyverenigingen. 
 
Anne S. merkt op dat er partijen waren, onder meer GroenLinks, die tegen de 
verkunstgrassing waren, hoe staat dat nu? 
 
Niels antwoordt dat GroenLinks uiteindelijk mee is gegaan met de verkunstgrassing omdat 
het de enige mogelijkheid is voor het ruimtetekort voor sport. De andere partij die tegen 
verkunstgrassing is, is PvdD, een kleine partij. 
 
Niels vertelt vervolgens over alternatieve groeimogelijkheden van Odysseus, gezien 
Odysseus kampt met een lange wachtlijst en zeer beperkte mogelijkheden om te groeien. 
Aangezien er vanuit de omgevingsvisie USP veel onduidelijkheid blijft of Odysseus kan gaan 
beschikken over een extra veld, heeft de werkgroep Olympos 2.0 de afgelopen maanden 
onderzocht hoe Odysseus op alternatieve manieren kan groeien, zonder volledig afhankelijk 
te zijn van de uitkomsten van de omgevingsvisie. Er is daarom gekeken naar de 
haalbaarheid van twee mogelijkheden: het trainen bij andere voetbalverenigingen in de 
directe omgeving van Olympos en het spelen van wedstrijden op vrijdagavond bij Odysseus. 
Deze mogelijkheden zouden ervoor zorgen dat Odysseus, naast de eventuele mogelijkheden 
die Olympos 2.0 biedt, beter in staat is om haar veldcapaciteit te vergroten. Niels vertelt dat 
het plan was om te kijken hoe deze twee mogelijkheden voor teams zouden bevallen, door te 



 

experimenteren met een roulatiesysteem waarbij teams in de eerste 
seizoenshelft een keer een training zouden doen bij een andere 
vereniging in de buurt van Olympos, en een keer een wedstrijd op 
vrijdagavond zouden doen. Dit experiment komt echter ongunstig uit, 
omdat de vrijdagavond al druk bezet wordt door voetbalcursussen en de 
trainingsteams, die ook af en toe 7 tegen 7 wedstrijden spelen bij Odysseus op vrijdagavond. 
Daarbij zorgt het inplannen van trainingen bij andere verenigingen ervoor dat teams geen 
vaste trainingstijden meer hebben, of dat één team nooit meer bij Olympos kan trainen, 
beide zijn onwenselijk. Bovendien is het de vraag of teams komen opdagen voor een training 
bij een andere vereniging als ze daar een of twee keer per seizoenshelft moeten trainen. 
Andere mogelijkheden om extra wedstrijdteams te kunnen plaatsen met de huidige 
veldcapaciteit, is om nieuwe teams op eenderde  veld te laten trainen, en om de 
voetbalcursussen in de toekomst bij een andere vereniging te laten plaatsvinden. 
Aankomend seizoen moeten deze mogelijkheden door de werkgroep Olympos 2.0 verder 
worden onderzocht.  
 
Anne S. vraagt naar de beschikbaarheid van het rugbyveld op doordeweekse avonden 
wanneer er kunstgras ligt, gezien rugbyverenigingen daar zelf ook op trainen.  
 
Niels antwoordt dat daar geen goed beeld van is, maar dat het veld niet elke doordeweekse 
dag bezet zou zijn.  
 
Anne S. reageert dat het verstandig is om je niet rijk te rekenen met extra trainingscapaciteit. 
Ze raadt aan om vroeg met de andere belanghebbenden rond de tafel te zitten. 
 
Fleur S. vraagt waarom er niet gekeken is naar de zondagen als variabele speeldag. 
 
Niels antwoordt dat bij de inputsessies van vorig seizoen naar voren kwam dat teams beslist 
niet op zondagen willen spelen. Mogelijk zal dit in de toekomst noodgedwongen moeten, 
maar voorlopig is naar andere opties gekeken. Inge voegt toe dat er momenteel ook geen 
trainingsmogelijkheden zijn voor zondagteams.  
 
Fleur S. geeft aan dat een trainingsteam die op vrijdag traint, dan wel wedstrijden kan spelen 
op zondagen. 
 
Niels antwoordt dat dat inderdaad een mogelijkheid is, maar dat het onwenselijk is, gezien 
de mindere betrokkenheid bij de vereniging, wiens alle andere teams op zaterdagen spelen. 
 
Annet P. benoemt dat Ody best lang een zondagtak had en raadt aan bij betreffende 
besturen na te vragen hoe dat was voor de teams. 
 
Niels antwoordt dat een zondagtak wenselijker is dan een variabele speeldag op zondag, 
zodat de teams op de zondag met elkaar verbonden kan raken. Deze zondagtak zou dan wel 
een eigen leven kunnen leiden. Inge voegt toe dat de zondagtak destijds afstierf omdat men 
de zaterdagen toch leuker vond en de bemanning op zondag voor de blokhutdienst 
moeilijker was. Joëlle draagt hierbij aan dat uit het onderzoek van gemeente Utrecht naar 
voren is gekomen dat in heel de gemeente zondagteams naar de zaterdagen willen. 
Merendeel van de teams geeft voorkeur de variabele speeldag alleen voor de vrijdagen en 
niet voor de zondagen in te willen zetten. Niels herhaalt hierbij dat naarmate Utrecht voller 
raakt, het wel zal moeten om op zondagen te spelen. 
 
Niels geeft het woord aan Inge. 
 
Inge hamert dit punt af en geeft het woord aan Dylan. 
 



 

Florence verlaat de vergadering. 
 
6. Vernieuwd vergoedingssysteem Trainers A-selectie 

Dylan legt het huidige vergoedingssysteem uit. Nu krijgen trainers van de 
A-selectie een vergoeding op basis van het aantal jaren ervaring in het training geven, 
onafhankelijk van de vereniging waar zij werkzaam zijn. Daarnaast krijgt een trainer een 
hogere vergoeding als deze in het bezit is van een TC3 of UEFA-C trainersdiploma.  

Bestuur van Liefland heeft echter de mening dat de ervaring van het training geven bij 
Odysseus bijdraagt aan de kwaliteit van de trainingen en het contact met de spelers en de 
vereniging. Een trainer met meer ervaring bij Odysseus kan immers gemakkelijker de huidige 
visie omtrent het prestatiegerichte voetbal bij Odysseus implementeren. Hierdoor is een trainer 
met meer ervaring bij Odysseus van toegevoegde waarde voor het prestatiegerichte voetbal 
van de vereniging, ten opzichte van trainers met minder ervaring bij Odysseus.  

Dylan vertelt dat in het vernieuwde vergoedingssysteem de loonschalen worden behouden, 
maar een trainer krijgt een extra vergoeding van 10% per jaar aan relevante trainerservaring 
bij Odysseus. Dit kan oplopen tot een maximum van 30%, wanneer de desbetreffende trainer 
3 jaar of meer aan relevante trainerservaring bij Odysseus heeft opgebouwd. De vergoeding 
kan oplopen tot de maximale vrijwilligersvergoeding. Het vernieuwde vergoedingssysteem 
houdt dus in dat een trainer met meer ervaring bij Odysseus, een hogere vergoeding gaat 
ontvangen. De ervaring van een trainer bij Odysseus kan worden opgebouwd bij alle teams, 
en hoeft niet binnen hetzelfde team te zijn opgebouwd. De vergoeding dient als richtlijn 
waarvan afgeweken mag worden. Dit nieuwe systeem zou het aantrekken van trainers 
makkelijker moeten maken. 

Annet P. benoemt zich dat dit plan is gemaakt toen de maximale vergoeding 1600 euro was, 
waardoor iemand met een hele goede ervaring en diploma geen groeimogelijkheden heeft. 

Dylan reageert dat dit een richtlijn is. Er kan per casus altijd gekeken worden hoe hiervan 
afgeweken kan worden, maar de bedoeling van dit systeem is om loyaliteit van trainers aan 
Odysseus te belonen. 

Inge hamert dit punt af en geeft het woord aan Niels. 
 
7. Statutenwijziging 
 
Niels vertelt dat de statuten gewijzigd dienen te worden in het kader van de Wet Bestuur en 
Toezicht Rechtspersonen (WBTR), die afgelopen jaar is ingegaan. Daarnaast zijn de 
Statuten, die nog dateren uit 1991, vernieuwd. Het concept van de statuten is opgesteld door 
een notaris en is volledig opgesteld conform de modelstatuten van de KNVB, die al akkoord 
is gegaan met het concept. Het concept was gemaild naar de leden en Niels zal het concept 
op hoofdzaken toelichten. Het is nu nog mogelijk om een amendement te maken, die we dan 
in de officiële notulen van de Statutenwijziging zullen terugsturen naar de notaris. Na het 
bespreken van het concept zal er gestemd worden, waarbij van alle vertegenwoordigde 
leden tweederde deel voor de wijziging moet stemmen. Na de stemming is het besluit over 
de statutenwijziging definitief. 
 
Niels somt de wijzigingen op hoofdzaken op: 

• In artikel 9 lid 5 is een bepaling vanuit de WBTR opgenomen over goed bestuur en 
aansprakelijkheid, die stelt dat bestuursleden zich moeten richten naar de belangen 
van de vereniging, en dat zij geheel aansprakelijk zijn ter zake van hun 
tekortkomingen. Dit betekent dat bestuursleden bijvoorbeeld ook hoofdelijk 
aansprakelijk kunnen worden gesteld als de vereniging failliet dreigt te gaan en zij dit 
hadden kunnen voorkomen. Dit legt een grotere verantwoordelijkheid bij 
bestuursleden. 



 

• In artikel 10 lid 2 is een bepaling vanuit de WBTR opgenomen 
over belet en ontstentenis. Belet betekent dat een bestuurder 
tijdelijk geen taken mag of kan uitvoeren, en ontstentenis 
betekent dat een bestuurder als rechtspersoon is opgehouden te 
bestaan. Deze bepaling stelt dat wanneer het aantal 
bestuursleden door afwezigheid of door stoppen van bestuursleden onder drie is 
gedaald, bevoegd blijft, maar wel zo snel mogelijk een ALV moet oproepen om 
nieuwe bestuursleden aan te stellen, en dat wanneer alle bestuursleden afwezig zijn 
of zijn gestopt, de Commissie van Advies tijdelijk nieuwe bestuursleden aanwijst, die 
op een ALV moeten worden aangesteld. 

• In artikel 10 lid 6 is een bepaling vanuit de WBTR opgenomen over tegenstrijdig 
belang, waarin staat dat een bestuurslid niet mee bepaalt wanneer hierbij een 
persoonlijk belang bij komt kijken, dat tegenstrijdig is met het verenigingsbelang. 

 
Anne S. merkt op dat de positie van de trainingsteamsleden op de 80/20-lijst een goed 
voorbeeld is hiervoor. Ze vraagt of YiYing, omdat zij in een trainingsteam zit, dan niet zou 
mogen stemmen? Ook vraagt ze naar of de rest van het bestuur dan zou mogen stemmen, 
omdat die indirect via YiYing betrokken zijn. 
 
Niels antwoordt dat YiYing inderdaad niet zou mogen stemmen. Het bestuur heeft bij de 
vorige stemming over de trainingsteamleden niet gestemd. Verder gaat het in dit artikel 
vooral om wat er besproken wordt tijdens vergaderingen, met name financiële zaken. Het is 
echter niet lastig om te bepalen of een zaak iemand persoonlijk raakt. 
 
Anne S. vult hierbij aan dat bij een vereniging als Odysseus iemand bijna altijd indirect 
betrokken is. 
 
Niels stemt hiermee in en vult aan dat het bestuur het afgelopen seizoen al heeft toegepast 
om belangenverstrengeling te voorkomen, en dat dit altijd eerlijk en in overeenstemming is 
gegaan. 
 
Niels vervolgt met de laatste wijziging die hij wil toelichten: 
 
 

• In artikel 17 lid 3 en artikel 18 lid 1 bepalingen opgenomen over elektronisch 
machtigen en stemmen. Op deze manier is het in het vervolg ook vanuit de statuten 
mogelijk om een online ALV te houden wanneer we hiertoe worden gedwongen. 

 
Niels vraagt of er nog vragen of opmerkingen zijn over de statuten voor de stemming. 

Annet P. vraagt of er nog meer is veranderd buiten de genoemde wijzigingen. 

Niels antwoordt dat er verder artikelen nog wel zijn gewijzigd naar de hedendaagse taal, 
maar dat er is geprobeerd de overige statuten zo veel mogelijk gelijk te houden en naar het 
voorbeeld van de modelstatuten van de KNVB. 

Inge benoemt dat het bestuur zich onthoudt van de stemming en vraagt naar de stemmen 
voor, tegen en onthouding. 

Alle aanwezigen (8) stemmen voor. 

Niels geeft aan dat het besluit tot statutenwijziging hiermee definitief is. De notaris zal nu een 
definitieve akte van de nieuwe statuten gaan opstellen, en deze indienen bij de Kamer van 
Koophandel (KvK). Als de KvK akkoord gaat, treden de nieuwe statuten in werking. 

Niels kondigt de pauze aan. 



 

Pauze: 20:10 
ALV hervat: 20:22 

8. Wijziging Huishoudelijk Reglement 

Niels vervolgt met de wijzigingen aan het HR. Om wijzigingen hieraan te brengen, dient de 
helft van de leden te stemmen, hetgeen vanavond niet mogelijk is. Daarom is een Bijzondere 
Ledenvergadering (BLV) gepland op maandag 4 juli a.s., waarmee het niet nodig is dat de 
helft van de leden aanwezig is. Daarentegen dient wel tweederde van alle aanwezigen voor 
te stemmen om een wijziging definitief te maken. Niels zal de wijzigingen op hoofdzaken 
toelichten en de gelegenheid geven om vragen te stellen en input te leveren. Op de BLV zal 
er dan gestemd worden. 

8.1 Inhoudelijke wijzigingen 

Niels vertelt dat de wijzigingen te verdelen zijn in twee delen: inhoudelijke wijzigingen en 
algemene wijzigingen. Hierna somt hij enkele inhoudelijke wijzigingen op: 

• In artikel 5 lid 1 t/m 3 hebben we de inschrijfprocedure bijgewerkt. Waar voorheen het 
bestuur hier een belangrijk aandeel in had, gaat dit nu grotendeels via de KNVB en 
vervolgens via de Technische Commissie. Uiteraard is het wel belangrijk om hierbij 
de reglementen van Mesa Cosa (ofwel Olympos) in acht te blijven nemen. 

• In artikel 7 lid 2 staat vastgelegd dat leden een geldboete moeten betalen wanneer zij 
zich te laat uitschrijven, en dat deze boete verhoogd kan worden. Dit sluit aan bij het 
bestaande boetesysteem. De verwijzing staat hier nog verkeerd: dit moet artikel 17 lid 
8 zijn. Het opleggen van een financiële blokkade betekent dat een lid dat nog niet aan 
financiële verplichtingen heeft voldaan bij Odysseus, zich alleen kan overschrijven 
naar een nieuwe vereniging wanneer de openstaande boete wordt afbetaald. Tot die 
tijd is een lid niet speelgerechtigd. Op deze manier kunnen we voorkomen dat 
zogenoemd ‘spookleden’ onder boetes kunnen uitkomen door zich over te schrijven 
naar een andere vereniging.  

• Daarnaast is in artikel 17 lid 8 aangepast dat alle boetes door de penningmeester 
kunnen worden verhoogd tot maximaal 50% over het verschuldigde bedrag. Dit 
percentage is vastgesteld omdat de boete voor het niet betalen van een Olympas nu 
wordt verhoogd van €15 naar €30, dus met 50%. Uiteraard dient de penningmeester 
zich altijd te houden aan vooraf vastgestelde boetes, zoals ook staat vastgelegd in de 
nieuwe statuten.  

Annet P. vraagt of de verhoging slaat op het originele bedrag. 

Niels antwoordt dat de verhoging in de percentage gaat om het boetebedrag. Niels vervolgt 
met de toevoeging van de gedragscode in het HR. 

• De gedragscode bestaat uit drie delen. Allereerst een doelstelling, waarin wordt 
vastgelegd dat iedereen bij Odysseus zich op zijn gemak moet kunnen voelen en met 
plezier moet kunnen deelnemen aan alle sportieve en sociale activiteiten, ongeacht 
de afkomst of identiteit van een lid. Dan een lijst met bijpassende gedragsregels, die 
gaan over het tonen van respect naar andere leden, het niet participeren in fysiek 
ongewenst gedrag zoals grensoverschrijdend gedrag en discriminatie, en het dragen 
van verantwoordelijkheid voor eigen handelen, ook voor de leden met een 
leidinggevende positie, zoals trainers en bestuursleden. Tot slot een bepaling waarin 
wordt omschreven wat leden en het bestuur kunnen doen wanneer iemand een 
gedragsregel overschrijdt.  



 

Annet vraagt of er iets staat over het drugsbeleid in de gedragscode. 

Niels verwijst naar lid g.  

Anne S. benoemt dat besturen moeite lijken te hebben met sancties 
opleggen. Ze vraagt of er over nagedacht is om meer houvast te bieden aan besturen wat 
betreft de sancties.   

Inge beantwoordt dat ze dit wil opnemen in het draaiboek van de voorzitter, waarbij 
beschreven wordt wat de afgelopen jaren aan sancties zijn genomen, zodat er een vorm van 
continuïteit is over meerdere jaren. 

Anne A. vraagt of dit een actueel probleem is op evenementen van Odysseus en wat 
voorbeelden zijn van dit probleem. 

Inge antwoordt dat het een probleem is geweest in het jaar van bestuur Bos. Dit probleem is 
verder zowel vorig als dit jaar voorgekomen. 

Anne A. complimenteert het bestuur voor de moeite die het gestopt heeft in een veiliger en 
welkom klimaat van de verenigingen, maar benoemt een incident van haar trainer Bert over 
het niet accepteren van dat een teamgenoot zich als non-binair identificeert. 

Inge antwoordt dat ze in gesprek is geweest met het lid. Omdat Bert al weg zou gaan, is 
besloten daar verder niets meer in te ondernemen. Ook is met Bert gesprekken aangegaan. 
Zulk gedrag van trainers zou niet getolereerd moeten worden. 

Niels vult aan dat het bestuur graag ziet dat deze gedragscode laagdrempelig wordt 
gepromoot onder de leden zodat het makkelijker is om erop terug te vallen. 

Annet vraagt of er iets in het contract van trainers staat over gedragscodes. 

Joëlle antwoordt dat een trainer in principe verenigingslid is, en daarmee zich ook dient te 
houden aan de gedragscode. Dylan benoemt dat het inderdaad goed is om de gedragscode 
op te nemen in het contract voor trainers. 

8.2 Algemene wijzigingen 

Niels continueert met enkele algemene wijzigingen: 

• In de omschrijving van alle bestuursfuncties wordt het persoonlijk voornaamwoord ‘hij’ 
weggehaald, en in plaats daarvan de bestuursfunctie ingevuld. Daarnaast zijn een 
aantal nieuwe commissie omschrijvingen toegevoegd. De scheidsrechterscommissie 
en DJ commissie bestonden al maar daar was nog geen omschrijving voor, en de 
Inclusiecommissie en Ody Band commissie zullen aankomend seizoen in werking 
treden. 

• In artikel 45 en 46 staat omschreven dat de Kascommissie en Commissie van Advies 
moeten bestaan uit minimaal drie leden of oud-leden. Volgens de wet moet er echter 
minimaal één huidig lid in de Kascommissie van een vereniging zitten, en moet de 
Kascommissie bestaan uit minimaal twee leden. De commissies kunnen dan worden 
aangevuld met oud-leden. Oud-leden hebben in het verleden namelijk een 
belangrijke bijdrage geleverd aan de Kascommissie en de Commissie van advies.  

Tenslotte laat Niels een lijst zien met wijzigingen n.a.v. spel- en taalfouten.  

Anne S. vraagt waarom ‘verrichte’ met een ‘t’ staat. 



 

Niels antwoordt dat dit is omdat het om een bijvoeglijk naamwoord gaat.  

Annet benoemt dat ze op de vorige ALV ook had opgemerkt dat een 
stemming fysiek op trainingen bekend dient worden gemaakt om 
betrokkenheid onder de leden te stimuleren. Nu is dat niet gedaan voor 
de BLV. 
 
Niels reageert dat er een social captain bericht is gedeeld, maar dat fysieke promotie 
inderdaad beter zou werken. 
 
Inge hamert het punt af en geeft het woord aan Dylan. 
 
9. Tussenstand begroting en prognose 

Dylan presenteert een beeld van de tussenstand van de begroting en de prognose voor het 
einde van het seizoen. 

9.1 Baten 

Dylan begint met het bespreken van de baten. Allereerst zijn er meer inkomsten bij de post 
voetbalcursussen dan verwacht. Dit komt omdat dit jaar twee damescursussen, een 
herencursus en een international cursus hebben plaatsgevonden. 

Het bedrag van de sponsoring is lager uitgevallen dan verwacht. Dit komt omdat het volledige 
bedrag van Paul Pessel, wat € 2100,- bedraagt, is gecompenseerd met facturen voor het 
aanschaffen van materiaal. 

Verder vermeldt Dylan dat het bedrag voor sponsorborden lager is dan verwacht omdat 
bestuur Schouwenberg toch geen bestuursbord wilde. 

Daarnaast is het fijn dat de post “overige subsidie” hoger is uitgepakt door de reeds ontvangen 
subsidies waaronder de flexibele subsidies. Ook voor het Odytoernooi zijn nog subsidies 
ontvangen. 

Anne S. benoemt dat het opvallend is dat de subsidie niet is gegeven voor trainers en doeltjes. 
Hoe kunnen we dit voorkomen voor aankomende jaren? 

Dylan antwoordt dat de vereniging dit jaar net niet aan de eisen voldeed omdat de regels niet 
goed bekend waren. De organisatie ging blijkbaar uit van het aantal leden in het jaar 
voorafgegaan aan de subsidieaanvraag, waar het bestuur uitging van het aantal leden van het 
huidige seizoen. Nu Dylan deze kennis heeft, zal hij vanuit de KasCo bijdragen aan het 
kenbaar maken van de regels in de toekomst. 

Anne S. benoemt dat het mogelijk ook voorkomen kan worden door tijdig aan Olympos te 
vragen wat de voorwaarden zijn voor de subsidie. 

Dylan antwoordt dat het bestuur dit zal meenemen. 

9.2 Lasten 

Dylan gaat verder met de lasten van de vereniging. Hij begint over de trainerskosten, welke 
hoger zijn uitgevallen dan begroot. Dit komt omdat de cursus van de hoofdtrainer van Heren 
1 door Odysseus is bekostigd. Deze kosten worden verrekend op zijn loon en hij heeft al een 
gedeelte terugbetaald. Het andere deel zal hij in de aankomende dagen terug betalen. Dan 
heeft hij de helft van de cursus terugbetaald. De andere helft van de cursus zal hij volgend 
jaar terug betalen. Dit is conform de afspraken die gemaakt zijn en in het contract staan. 

Verder benoemt Dylan dat de teamborg nog niet teruggegeven zijn. Dit is omdat dit 
voetbalseizoen extra lang duurt waardoor de laatste materiaalcontrole nog moet 



 

plaatsvinden. Deze is al wel gepland en daarna zal de overgebleven 
borg ook zo snel mogelijk overgemaakt worden naar de aanvoerders. 

Dylan continueert met de commissies en benoemt enkele 
opvallendheden. De activiteitencommissie heeft verlies gedraaid doordat 
er een verkeerde berekening is gemaakt omtrent de accommodatie. Daarnaast heeft de ASO 
winst gemaakt omdat vlak voor aanvang van de Aftrap strengere coronamaatregelen werden 
afgekondigd. Door deze maatregelen konden meer eerstejaars deelnemen, maar hadden de 
deelnamers slechts  een overnachting gehad in plaats van twee. Om de nieuwe leden te 
compenseren heeft het bestuur een goedkope poolavond georganiseerd. Door de lage 
opkomst is er uiteindelijk alsnog winst gemaakt. De totale winst is verdeeld over de nieuwe 
leden van de aftrap en de aanmeldingen van de poolavond. De toernooicommissie is nog in 
volle gang. Tot slot is het bestuur bezig met het afronden van de afrekeningen van Ody 
unites. Zoals elk jaar wordt de winst van Ody unites volledig gedoneerd aan het goede doel. 

Anne S. vraagt naar de winst van de lustrumcommissie. 

Dylan antwoordt dat de afrekening er nog niet is vanwege de vertraging omtrent het 
lustrumboek. 

Annet P. voegt toe dat er 1000 euro verlies wordt gemaakt op het lustrumboek, maar dat dit 
niet uitmaakt voor het eindresultaat van de lustrumcommissie. 

9.4 Activa en Passiva 

Dylan presenteert de activa en passiva van de vereniging. Hier zijn geen vragen over. Inge 
hamert dit punt af. 

10. WVTTK 
 
Er zijn geen WVTTK’s ingediend, Inge hamert af. 
 
11. Rondvraag 
 
Er zijn geen vragen, Inge hamert af. 
 
12. Sluiting 
 
Inge sluit de vergadering om 20.54. 


