
  

Notulen halfjaarlijkse ALV d.d. 31 januari 2020  

Inloop: 19.00u 
Aanvang: 19.30u 
Locatie: Hercules, Voorveldselaan 2, 3573 PV, Utrecht 

Aanwezigen: Evalien Baas, Anne Stolk, Nyncke Lemmens, Annet Prudon, Mathijs Hes, Jesse 
Terstappen, Mick van Rooijen, Simon Bolwerk, Quinten Zuurbier, Luuk Wismans, Jarne Rijpsma, Afra 
Mijnheer, Daan von der Dunk, Lucas Teunissen, Joost Kwakernaak, Lisa Snooy, Koen Bots, Bas Bos, 
Koen Löwenthal, Julian Markus, Karen Friele. 

Afwezig met kennisgeving: Anne Ham 

1. Opening  

Evalien heet iedereen welkom en opent de vergadering om 19.38.  

2. Vaststellen agenda  

Evalien stelt de agenda vast. 

3. Goedkeuren notulen vorige ALV  

Evalien vraagt of er op of aanmerkingen waren op de notulen van de wissel ALV. 
De notulen worden goedgekeurd. 
 
Lucas vraagt of het Clubkoorts filmpje al is gedeeld via dub of de UU en wil het bestuur er op 
attenderen deze nogmaals te promoten.   
 
4. Halfjaarbalans jaarplan seizoen 2019-2020  

We zijn ongeveer halverwege het seizoen ‘19/’20 en dus halverwege onze tijd als bestuur van 
Odysseus. Daarom zullen we terugblikken op het jaarplan dat we in de zomer hebben geschreven 
om te evalueren welke doelen bereikt zijn, maar natuurlijk ook te kijken waar de mogelijkheden 
voor verbetering de tweede helft van het jaar liggen. We zullen dus terugblikken en vooruitblikken 
en onze plannen voor de tweede helft van het jaar bespreken. Ons uitgangspunt hierbij is om kort 
de belangrijke punten aan te stippen en aan jullie de vraag om verduidelijking te vragen als dat 
nodig is. Op die manier houden we voldoende tijd over om te discussiëren over inhoudelijke punten 
deze avond. Geef vooral jullie input.  Allereerst worden onze focuspunten met jullie doorgenomen 
waar we mee aan de slag zijn gegaan. 

1. Communicatiekanalen: afgelopen maandag is de website met hulp van de WebCie 
overgezet naar een ander template. De website is hiermee veel strakker en overzichtelijker 
geworden. De tweede helft van het jaar willen alle pagina’s inhoudelijk ook weer updaten 
en dit goed bijhouden. Daarnaast heeft de nieuwsbrief een nieuw format, is er een bord 
geplaatst bij het hoofdveld dat fysiek informatie geeft en wordt de Instagram veel actiever 
gebruikt. 
2. Waardering vergroten: hier zijn we mee aan de slag gegaan door voor alle trainers 
(ipv twee trainers per team) trainersjassen aan te schaffen. Daarnaast wordt elke twee 
weken een commissielid of trainer van de maand gekozen, te zien in de mail en op het 
infobord. Het commissiekortingsplan wordt later deze avond besproken en we hebben nu de 
plannen al rond voor een grootse vrijwilligers bedankt dag.  
3. De toekomst van Odysseus: we hebben de blokhut wat opgeknapt en nieuwe kasten 
en kisten aangeschaft. Op stand van zaken wat betreft Olympos 2.0 geeft Anne aan later 
terug te komen.   
4. Tot slot de verduurzaming: Nyncke heeft de verantwoordelijk op zich genomen om 
duurzaamheid binnen Ody en bij keuzes die wij maken te stimuleren, zij zal dit kort 
toelichten. Mochten jullie nog meer ideeën hebben, kan je die naar Nyncke sturen. 
 
Anne geeft het woord aan Nyncke. 

 
 
 



  

Duurzaamheid 
Zoals jullie eerder hebben vernomen neemt Nyncke de duurzaamheid binnen 
Odysseus dit jaar op zich. Hiervoor een korte toelichting van wat er tot nu toe al 
is gebeurd. Om te beginnen verbruiken we minder papier, dat is al de zien aan de 
verminderde hoeveelheid uitdraaien van de agenda’s die jullie nu in je hand hebben! Verder hebben 
we in de blokhut nu een nieuwe, gescheiden afval, prullenbak. We hebben als proef hard cups 
besteld, waarmee we de zaterdag dienst gaan draaien, zodat we geen wegwerp plastic/ kartonnen 
bekertjes meer hoeven te gebruiken. Het eten wat gecaterd wordt bestellen we voor minder 
mensen, aangezien het altijd overblijft. Verder serveren we dit op echte borden, in plaats van 
wegwerp plastic bordjes. Bij het bestellen van het eten moet je aangeven of je vlees wilt of niet, 
hierdoor wordt er veel minder vlees besteld. Verder heeft Nyncke een duurzaamheidscommissie 
opgericht binnen Olympos met zes andere verenigingen. Zij gaan 11 februari met het beheer van 
Olympos om de tafel zitten om veranderingen zoals LED verlichting op de velden aan te kaarten. 
Verder heeft Nyncke de rol binnen het bestuur om voor elke beslissing na te denken of dit duurzaam 
is. 
 
Karen vraagt hoe het zat met de knakworstwedstrijd met het oog op de duurzaamheid.  
Evalien antwoordt hier op dat Dames 1 hier een opmerking over maakte. Het bestuur hier niet goed 
over na had gedacht en op als gevolg daarvan Nyncke heeft aangesteld als duurzaamheidspersoon 
binnen het bestuur.  
 
Lies vraagt of we de hard cups al hebben aangeschaft en of de sportraad hier wellicht subsidie voor 
heeft. 
Mick vertelt over het vrijgekomen budget voor de duurzaamheid, wat later verder wordt toegelicht. 
 
Koen Bots vraagt hoe het zal lopen met deze hard cups en of teams deze niet weg gaan gooien. 
Nyncke antwoordt hierop dat we een bericht in de aanvoerdersapp gaan zetten om mensen er op te 
attenderen, ook zal de zaterdagdienst er goed over ingelicht worden.  
 
Bas vraagt of er een overzicht is waar alle trainersjassen zijn.  
Anne zegt dat ze hier inzicht op heeft. Bovendien krijgen trainers die langer dan 3 jaar trainer zijn 
(geweest), de trainersjassen mee naar huis.   
 
Nyncke geeft het woord aan Annet. 
 
4.1 Financieel beleid 
 
iDeal 
Zoals jullie hebben gemerkt worden activiteiten nu met iDeal betaald. Naast dat het voor de leden 
gemakkelijk is, is het voor Annet, en Mathijs, ook echt een verademing. Wel worden de 
transactiekosten van 35 cent verhaald op de deelnemers van de activiteiten, maar dit bevalt tot nu 
toe goed.  
 
Update investeringen 
Hier is het investeringsplan van ons te zien. Zoals jullie zien lopen wij mooi op schema. Enkel voor 
de blokhut worden er nog iets meer uitgaven verwacht, aangezien deze nog een beetje opgefrist 
gaat worden. Wij zijn van plan een bank erin te zetten en bv de print van onze sportfoto van het 
jaar in te lijsten. Alle uitgaven zijn al voldaan, op het gala na. Dit is nog afhankelijk van het aantal 
deelnemers, wat waarschijnlijk wat hoger uit gaat vallen dan 120 mensen. Dit is juist fijn, 
aangezien de investering bedoeld was om het gala te upgraden.  
 
Koen Bots vraagt hoe de gala investering werkt. 
Annet geeft aan dat er gekeken is naar hoeveel geld er nodig is. Per deelnemer is dit gedrag 
uitgekomen op 10 euro, dat dekt het verschil. We wachten nu nog op het aantal aanmeldingen, dan 
weten we het precieze bedrag wat hier aan uitgegeven zal worden. 
 
 
 



  

Investeringsplan Begroot Tussenstand Verwacht 

Blokhut € 2.000 € 2.216 € 2.300 

Trainers D2/H2 € 1.200 € 1.200 € 1.200 

Gala € 1.200 € 1.200 € 1.300 

Trainingsmateriaal € 2.600 € 2.252 € 2.252 

Totaal € 7.000 € 6.868 € 7.052 

 
Tabel 1. Investeringsplan 
 
Annet geeft het woord aan Mick. 
 
4.2 Extern zaken 
 
Contract Hollandse pot loopt af. We willen polsen of Jacco in is voor een verlenging in een 
andere vorm. De andere vorm houdt in alleen eten leveren tegen communicatiemogelijkheden. 
Verder willen we hier als Odysseus geen verplichtingen aan verbinden. 
 
We zijn een nieuwe samenwerking aan gegaan met ING. Zij sponsoren 2500 euro per seizoen 
plus 1000 euro gedurende de aankomende 3 seizoenen. Per volgend seizoen gaan alle 
damesteams in nieuwe ING shirts speler. ING wordt dus partner van de damesafdeling en partner 
duurzaamheid van Odysseus. Voor deze deal gaan we in gesprek met Paul Pessel om te kijken of 
we het contract open kunnen breken, omdat het contract per volgend jaar afloopt. 
 
Decathlon nieuwe is ook een nieuwe partner van Odysseus. Ze sponsoren 500 euro per jaar voor 
trainingsmateriaal, in de vorm van een tegoedbon. Ook zijn zij heel flexibel in het leveren van 
materiaal voor allerlei andere evenementen. Hier kunnen we mooi gebruik van maken.   
 
Bison Bowling wilde ook graag Ody sponsoren en zij zijn een nieuw contract aan gegaan voor 
600 euro. Dit bedrag is besteed aan bowlen met de Social Captains. Vanaf volgend jaar wil 
Bison wel graag een vereniging breed evenement, 
 
De VvO cadeau’s zijn inmiddels aangeschaft en goed ontvangen. Daarnaast willen we graag een 
nieuw merchandise item introduceren. Wij vinden het een leuk idee om een “Pockies” look a like 
onderbroek te introduceren. Echter, dit item kost wel 13,90. Mick vraagt naar de interesse in de 
zaal.  
 
Joost wil exact weten hoe met ING zit, wat wil de ING voor materialen hebben voor sponsorsering. 
Mick antwoordt hierop dat minimaal 7 dames teams in shirts met opdruk van ING moeten spelen. 
Verder komt er een bord langs het veld. ING is daar heel soepel in, als dat niet gelijk binnen een 
half jaar gebeurd is niet erg, zolang het uiteindelijk gebeurd.  
 
Joost vraagt of de damesselectie dan ook uit shirts nodig heeft. 
Mick geeft aan dat het puur om 7 dames teams shirts gaat en dat we voor de oude shirts een goede 
duurzame bestelling gaan bedenken.  
 
Joost vraagt hoe het financiële plaatje er uit ziet, aangezien we nu nog een contract bij Paul Pessel 
hebben lopen.  
Mick reageert hier op dat hij aan Paul Pessel wil vragen of ze het contract open kunnen breken, 
zodat we kunnen zeggen dat we wel 7 teams aan shirts bij hem willen bestellen, maar voor een 
lagere prijs, aangezien het bij andere bedrijven hoogstwaarschijnlijk goedkoper is.   
 
Karen vraagt om hoeveel sponsorgeld het gaat. 
Mick antwoordt dat het om 4500 euro voor de shirts van 7 teams gaat.  



  

 
Lucas geeft aan dat dat heel veel geld is. En wil het bestuur er op attenderen dat 
we Paul Pessel wel mogen blijven overwegen bij het opzoek gaan voor een 
eventuele andere shirts leverancier, dan moeten namelijk alle andere shirts en 
broekjes ook vervangen worden (van de herenteams). Bovendien is het kwalitatief wel echt goed en 
ze werken heel snel en efficiënt. 
 
Joost adviseert goed te kijken naar ING, kijken wat wij er aan over houden en dat er goed over de 
shirts nagedacht moet worden. Er moeten geen goede shirts zomaar weg gaan.  
 
Joost vraagt zich af of andere teams ook last hebben van slechte bedrukking.  
Mick legt uit dat het probleem de manier van wassen ligt. Men moet ze op 30 graden wassen, niet in 
de droger doen en geen wasverzachter gebruiken. Dit moeten we nog duidelijker naar de leden 
benoemen.  
 
Joost vraagt naar wat het idee van het bestuur is over de Hollandse pot, ook vraagt hij naar hoe de 
leden hier tegenover staan. 
Mick vertelt dat er met het bestuur besproken is dat het eten niet sterrenrestaurant waardig is, 
maar het aan de andere kant heel fijn is dat er een vaste cateraar is, dit is handig op evenementen. 
We zouden op zoek kunnen gaan naar een andere cateraar, maar Jacco’s idee is dat hij gratis eten 
kan leveren, zodat hij reclame maakt op Olympos en zo ook bij andere verenigingen kan gaan 
cateren. Mick vertelt dat we volgend jaar dus alleen nog maar sponsorgeld in de vorm van eten af 
willen nemen.  
 
Lucas geeft aan dat als er een nieuw contract komt, de insteek moet zijn dat we op elk moment het 
kunnen afbreken. Een soort nul uren contract dus. 
Mick beaamt dit en zegt dat we nul verplichtingen aan gaan. 
 
Bas vraagt waarom er dan een contract moet worden afgesloten, men zou Jacco ook op kunnen 
roepen wanneer dat wenselijk is. 
Annet antwoordt hierop dat het in principe een contract is met het geldbedrag in de vorm van eten.  
 
Karen vraagt naar de huidige sponsor situatie van de Hollandse Pot. 
Mick geeft aan dat er nu een betalingsachterstand is. We zouden 2700 euro in totaal krijgen, 
waarvan de shirts konden worden gekocht. Dit heeft Jacco niet betaald. Dit jaar is er ook geen geld 
overgemaakt. Dus de facturen van het geleverde eten worden nu verrekent met het resterende 
openstaande geldbedrag.  
Annet voegt hier aan toe dat de deal is dat we met de overige evenementen het resterende bedrag 
eruit gaan halen en Jacco het eventuele overige bedrag wat dan nog over kan zijn, naar Ody over 
maakt. 
 
Joost vindt het lastig, er is een contract opgesteld, waar we volgens hem niks mee kunnen. Hij vindt 
dat we moeten kappen en iets anders moeten gaan proberen volgend jaar. Wellicht eerst Olympos 
weer laten cateren, of een externe partij en dan zien we het in de toekomst wel. 
 
Mick geeft aan het uitvoerig besproken te hebben. Er zijn 2 opties, of we kappen het helemaal af of 
je zegt, kom maar eten brengen, dan hebben we nog iets. We hebben alternatieven bedacht. Hij 
vindt het leuk om ons voor een goede prijs eten te leveren, waarom zouden we daar geen gebruik 
van maken? 
Koen Bots geeft aan dat er in de voorgaande jaren ook gewoon catering is geweest, is niet iets wat 
we anders niet kunnen regelen. Hij zegt dat er goed nagedacht moet worden over wat er nog in zit.  
Joost voegt hier nog aan toe dat hij merkt dat als Jacco catert, dat mensen niet willen eten. Hij 
vraagt zich af wat het dan waard is, of we toch niet iets anders moeten willen.  
 
Bas geeft aan dat hij de deal met ING en Bison Bowling goed vindt. Hij vraagt waarom ervoor 
gekozen is om met de Social Captains te gaan bowlen. 
Mick vertelt dat Bison Bowling een verenigingsbrede activiteit van ons wilde, maar dat de Ody 
agenda al vol zit. We konden niet nog een bowling avond er tussen proppen. Ze wilden dat we met 
een groep van ongeveer 30 mensen kwamen, vandaar dat er gekozen is voor de Social Captains.  
Evalien voegt hier aan toe dat het idee was om echt een groepsgevoel te creëren, dan worden ze 



  

nog actiever. 
Bas voegt hier aan toe dat de gewone aanvoerders misschien meer betrokken 
moeten worden, zonder hen staan er niet elke zaterdag 12 man op het veld. 
Evalien geeft aan dit een goed punt te vinden.   
 
Jarne vraagt of de dames trainingsteams ook bidon kratten hebben. 
Evalien antwoordt dat deze op te halen zijn in de blokhut. 
 
Lisa vraagt of het VvO geld nu volledig besteed is. 
Annet antwoordt dat de camera van het resterend geld van de afgelopen jaren is aangeschaft. Door 
de bidon kratten en het informatiebord is een groot deel van het budget op, maar er is nog wel een 
klein deel over.  
 
Annet geeft het woord aan Jesse. 
 
4.3 Organisatorisch beleid  
De teamtaken zijn de eerste helft van het seizoen goed verlopen. Alle teams staan ongeveer gelijk 
met de zaterdagdiensten en scheidstaken bij elkaar opgeteld. Er zijn er twee belangrijke punten die 
ik wel even aan wil stippen:  
 
Scheidsrechterssysteem 
Dit blijft zoals elk jaar een lastig punt. We merken ook dit jaar weer gebrek aan enthousiasme voor 
de teamtaak en krijgen ook in de enquête terug dat het niveau van scheidsrechters er niet op 
vooruitgaat (zie slide). Aan het begin van het jaar hebben we een scheidsrechtersavond 
georganiseerd, maar we merken nu dat er meer nodig is om dit probleem aan te pakken en dat we 
daar het eerste halfjaar wat hebben laten liggen. We hebben nu een afspraak gemaakt met de 
scheidsrechterscommissie om samenkomen en te brainstormen over een andere aanpak. Gedachtes 
zijn een buddy-systeem, een laagdrempelige scheidscursus, pubquiz met regels ed. Een verandering 
van het gehele systeem zal pas volgend jaar doorgevoerd kunnen worden, maar we kunnen de 
tweede helft van het jaar wel een andere aanpak uitproberen.  
 
Selectieteamtaak 
Dit jaar bestaat de selectieteamtaak uit het trainen van teams zonder trainer of het regelen van de 
damescursus en daarbij het uitvoeren van vier materiaalcontroles. Het bevalt ons als bestuur heel 
goed om vier keer per jaar het materiaal zo helemaal op orde te brengen. (mening selectieteams). 
We zullen eind dit jaar terugkoppelen of dit zo zal worden doorgezet. Het is anders wellicht ook een 
idee om de selectieteams theediensten te laten uitvoeren, aangezien dit niet belastend en voor 
meer betrokkenheid van de selectieteams bij andere teams kan zorgen.  
 
Materiaal 
We hebben dit jaar geïnvesteerd in het materiaal en aantal nieuwe spullen aangeschaft, zoals vrije 
trappen poppen, kleine doeltjes, loopladders ed.  Uit de enquête bleek dat de tevredenheid over 
het materiaal nog nooit zo hoog is geweest. (vorig jaar 77% tevredenheid over de ballen en 78% over 
het trainingsmateriaal). Het is mooi om te zien dat dat dus wordt opgemerkt. We willen de tweede 
helft van dit jaar nog kijken naar het verbeteren van de opslag van materiaal. De nieuwe kisten 
naast de blokhut worden namelijk nu voor de helft gebruikt en de ballenhokken bij Olympos zitten 
overvol.   
 
Julian vertelt dat hij snapt dat Dames 2 liever de teamtaak op zaterdag heeft, maar dat dan niet 
alle teammaterialen aanwezig zijn, dus dat het op zondag wel degelijk handiger is. Bovendien lijkt 
hem een middagje opofferen met zijn vijven het wel degelijk waard is. 
Joost voegt hier aan toe dat er afgelopen controle een kleedkamer voor is gebruikt, deze zijn niet 
beschikbaar op zaterdag. Bovendien heeft het bestuur meer tijd op zondag, dus het is gewoon 
handiger. 
 
Jarne vraagt naar het scheidsrechters buddy systeem. 
Jesse geeft aan dat dit om 6 mensen gaat, die hulp kunnen bieden bij zeker beginnende 
scheidsrechters. Deze hebben zich in het begin van het jaar in kunnen schrijven voor begeleiding. Er 
is gemerkt dat dit een grote drempel is, dus het wellicht beter werkt om het automatisch aan te 
sturen. Bovendien kunnen mensen die niet in de scheidsrechterscommissie zitten, mensen zonder 



  

Bos cursus, ook prima beginnende scheidsen helpen. 
Jarne vraagt of het mogelijk is om per scheidsrechter 1 op 1 coaching te krijgen. 
Jesse vertelt dat dat lastig is aangezien de mensen uit de commissie zelf ook 
voetballen op zaterdag. 
Koen Bots geeft aan dat we er mensen meer op moeten verantwoorden. Hij geeft als voorbeeld dat 
Lars Streefland trainer is, en in de scheidsrechterscommissie zit, maar best ooit een keer niet bij H5  
hoeft te zijn als hij dan wel iemand zou kunnen coachen in het fluiten.  
Jesse geeft aan dat Koen hier gelijk in heeft. 
 
Lisa zegt dat dit dit jaar niet plotseling zal gaan veranderen, dus dat als het bestuur hier ideeën 
voor heeft dit goed opgeschreven moet worden voor het KB.  
 
Julian vertelt dat hij zelf trainer van D4 is en best op zaterdag langs de lijn, zonder dat het extra 
tijd zou kosten, best die scheids dan beetje kan coachen. Na een wedstrijd zou hij dan eventueel 
nog feedback geven. In wat voor vorm dan ook.  
 
Daan geeft aan dat hij nu al voor het 2de jaar scheidsrechter is. Hij merkte aan de 
scheidsrechtersavond in het begin van het seizoen, dat het een leuk gebaar was, maar het enige 
waar hij echt wat aan heeft gehad is daadwerkelijk fluiten zelf. Voor verbeteren van het niveau van 
de scheidsrechters, moet je ze vast houden, dus niet elk jaar doorwisselen, zodat je ervaren 
mensen krijgt. Laten we proberen om te kijken of diegene het ook kan doen. Hij snapt dat dit lastig 
is aangezien mensen dit niet als leuke taak zien. Mensen vinden het een pechvogel taak en beginnen 
zo al met een stom gevoel aan te wedstrijd. 
Jesse vult hier op aan dat we misschien een beetje extra kunnen pushen bij de mensen die het goed 
kunnen. 
 
Lisa geeft aan dat er gekeken moet worden naar wat je er als club voor over hebt om er verbetering 
in te brengen, als er iets moet gebeuren, moet daar wel wat tegenover staan.  
Evalien geeft aan dat het bestuur haar er in gaat verdiepen.  
 
Evalien geeft het woord aan Nyncke. 
 
4.3 Organisatorisch beleid  
 
AVG 
Nyncke houdt zich bezig met het volledig professionaliseren van Odysseus op het gebied van de wet 
AVG. Zo gaat binnenkort de wachtlijst van de Google Drive af en zal deze worden geïmplementeerd 
in het huidige ledenprogramma “Sportlink”. Op het aanmeldformulier voor alle evenementen komt 
een vakje wat leden moeten accepteren, waarin staat dat hun gegevens op de Google Drive worden 
opgeslagen voor maximaal drie jaar, om het AVG gedeelte voor commissies te dekken. De meeste 
commissies staan op de website nu achter de inlog, de KasCo, CvA, PR, SpoCo en LustrumCie nog 
niet. Hier is de WebCie mee bezig. 
 
Nyncke kondigt aan dat de besturen info avond op 14 februari in de avond plaats zal vinden.  
 
Joost geeft aan dat de foto’s, waaronder de teamfoto’s, op de website niet recent zijn.  
Nyncke reageert hierop dat de WebCie er mee bezig is.  
 
Bas vraagt zicht af wat de voordelen zijn van de foto’s op facebook in plaats van op de website. 
Anne antwoordt hier op door te zeggen dat als er nu foto’s op de site worden geplaatst de kwaliteit 
erg achteruit gaat. Dit is een punt waar zij nog voor gaat inventariseren bij andere verenigingen. 
Het uiteindelijke idee is dat er linkjes op de site komen naar een extern fotoprogramma, deze 
linkjes staan dan uiteraard ook achter de inlog van de site. Bovendien zitten er steeds minder leden 
op facebook en kunnen ook oud-leden de foto’s nog zien.  
 
Koen Bots vraagt of het betekent dat als de foto’s achter de inlog staan het ook betekent dat deze 
niet zichtbaar zijn als je de naam van deze persoon opzoekt op Google.  
Mick geeft aan het hier met Tamar over te hebben gehad. Zij heeft voetbalassist gemaild, die 
hebben het als het goed is aangepast, zodat dat nu niet meer kan gebeuren. 
 



  

Mick geeft het woord door aan Evalien. 
 
4.4 Sportief beleid 
 
Trainers 
De trainer van H1 zal ook volgend seizoen hoofdtrainer zijn, we zijn momenteel bezig met een 
sollicitant voor fulltime assistentschap. 
De trainers van D1 zullen naar alle waarschijnlijkheid ook volgend jaar aanblijven bij Odysseus. 
 
Verder hebben we bij onze wissel ALV besproken dat de trainers van de tweede elftallen ook een 
vergoeding zullen ontvangen. Dit is inmiddels van kracht, deze trainers zullen ook komend seizoen 
de tweede elftallen begeleiden. 
Bij deze trainers hebben we ook actief geïnventariseerd of er animo is voor de UEFA-C trainers 
cursus, hiervoor zijn nog geen kandidaten gevonden.  
 
Technisch beleid 
Aanstaande maandag gaan we beginnen met een werkgroep om een technisch beleid voor Odysseus 
op te stellen.  Hierin zal grotendeels worden vastgelegd wat er verwacht wordt van teams, op 
voetballend niveau, en hoe dit bereikt kan worden. Door het opstellen van dit plan hopen we iets 
meer houvast te geven aan vooral selectietrainers en bestuurders over voetbaltechnische afspraken. 
 
Kaderbeleid 
Naast dat we een technisch beleid op willen stellen dit jaar willen we ook een kaderbeleid 
opstellen. Hiervoor geef ik graag het woord aan Julian. 
 
Julian vertelt het volgende:  
“We zijn eigenlijk als TC altijd in samenwerking met het bestuur bezig met wat we kunnen 
verbeteren binnen de club. Afgelopen oktober heb ik samen met Evalien gezeten met de KNVB voor 
de trainersavond die we sowieso een keer per jaar aanbieden aan de trainers. Bij deze meeting 
kwam ook het kaderbeleid naar voren, deze is bedoelt voor kaderleden, dit zijn Technisch 
commissie leden en trainers. Het doel van zo’n kaderbeleid is meer duidelijkheid krijgen hoe deze 
kaderleden kunnen begeleiden en dergelijke. Aangezien we binnen Odysseus regelmatig nieuwe TC 
leden en jaarlijks een nieuw bestuur hebben is hier niet een duidelijk plan voor is er elk jaar weer 
een andere manier van aanpak met betrekking tot de kaderleden. 
 
Door een kaderbeleid op te stellen weten trainers waar ze aan toe zijn, op wat voor manieren ze 
ondersteunt kunnen worden, wat de opleidingsmogelijkheden zijn etc. We zijn momenteel bezig 
met dit beleid op te stellen, wanneer deze af is zullen we deze toetsen bij verschillende groepen, 
dat wil zeggen CvA, bestuur, rest van de TC, evt oud trainers.” 
Julian vraagt ook of er mensen in de zaal behoefte hebben hierin mee te denken en mee te helpen. 
En geeft aan dat alle hulp en input welkom is. 
 
Anne geeft aan dat we dit plan samen met het Technisch beleidsplan zullen presenteren op de 
derde ALV, dan kan het voor volgend seizoen in werking worden gesteld. 
 
Anne geeft aan dat we dit plan samen met het technisch beleid op ALV III gaan presenteren. 
 
Karen vraagt wie er verantwoordelijk zijn voor het technisch beleid. 
Julian antwoordt dat dit door Evalien, Anne (Stolk) en de TC wordt gedaan. Hierin zullen nog meer 
dan bij het kader beleid, verschillende partijen worden meegenomen. Het idee is dat we daar 
verschillende meningen in mee willen nemen. CvA, bestuur, leden die daar wat over willen of 
moeten vinden, trainers en oud trainers van Odysseus. Waaronder David Romein en Lars van der 
Hoeve.  
 
Jarne vraagt of er in het vervolg gekeken kan worden naar de trainingstijden van Dames 8 en 9 in 
verband met de trainersavond en ALV en dergelijke.  
Evalien geeft aan dat we hier in het vervolg beter op zullen letten.  
 
Bas zegt dat er op de site nog een vacature voor trainer voor Dames 2 staat en vraagt of deze nog 
actueel is. 



  

Evalien vertelt dat ze recent gesprek heeft gehad met de huidige trainers en dat 
deze eerst zelf hun uitkomst mededelen aan het team.  
Bas vraagt naar de kandidaat van de vorige reactie op de vacature. 
Evalien vertelt dat deze het uiteindelijk niet is geworden.  
 
Lisa vraagt of we een beeld hebben van wat de trainers van Dames en Heren 2 van hun vergoeding 
vinden. 
Evalien geeft aan geen expliciete reactie te hebben, maar wel een algehele indruk van dat ze er 
tevreden mee zijn. 
Koen Bots voegt hier nog aan toe dat het wel leuk is om de trainers hier naar te vragen met het oog 
op of ze wel of niet gaan vertrekken. 
 
Joost geeft aan dat Heren 1 en Dames 1 nieuw zijn, net als de hoofdtrainer van Heren 1, Zimon. Hij 
vraagt het bestuur naar hoe dit loopt en wat zij daar van vinden.  
Evalien vertelt dat qua prestatie van de teams het bij Heren 1 niet heel rooskleurig is. De 
doelstelling was periodetitel en een sociale hechte groep. Dit laatste is wel goed gelukt en dat is 
ook belangrijk. Periodetitel is niet meer haalbaar, het is wel een heel nieuw team, dus wellicht was 
deze doelstelling te hoog gegrepen. Wij kunnen daar dus nu niet heel streng op zijn. Dit is wel een 
belangrijk iets waar we graag het technisch beleid voor willen gaan gebruiken. 
Joost vraagt naar de mening van het bestuur voor volgend jaar. 
Anne antwoordt hierop dat we het  1ste jaar de situatie aankijken, het is een nieuw team, het 
tweede jaar is wel belangrijk, zolang er stijgende lijn in prestaties zit is het voor nu voldoende. Wel 
belangrijk om in het 2de jaar te beoordelen, of het team dan daadwerkelijk beter wordt.  
 
Joost vraagt hoe het voor Dames 1 zit. 
Evalien vertelt dat zij ook de periodetitel willen pakken, ze staan nu op de 5de plek, dus het zal 
deze periode (of ze moeten heel veel mazzel hebben) niet meer gebeuren. Voor de 3de periode zijn 
ze nog hoopvol. In dat opzicht zijn ze dus goed bezig. Van de interne moeilijkheden binnen de 
trainers en het team is op dit moment niet veel meer te merken. 
Mick voegt hier aan toe dat hij begrijpt dat het nu vaag lijkt, dat er geen duidelijkheid is over 
wanneer je een trainer waar op afrekent. Technisch beleid is dus heel belangrijk voor hoe wij het 
voor ons zien met wat voor trainers dan ook. Hierbij is een goede manier van redeneren essentieel, 
dus er moet met name druk uitgeoefend worden op het technisch beleid. 
Evalien zegt afsluitend dat ze er dit jaar erg tegen aan is gelopen dat er geen goede handvaten zijn 
voor dit soort situaties en benadrukt nog een keer het belang van een technisch beleid.  
 
Evalien geeft het woord aan Mathijs.  
 
4.5 Sociaal beleid 
 
SuSa II is met succes door de ZatCo georganiseerd. Dit werd door de ZatCo als erg leuk 
ervaren. De ZatCo zal verder SuSa IV organiseren. Daarnaast loopt de DJcie op dit moment 
ook goed met 6 leden. Zo heeft Quinten op het openingsfeest gedraaid, draait Steven op de 
SuSa’s en gaan Steven en Matthijs draaien op het gala. Mathijs geeft aan op dit moment druk bezig 
te zijn met het werven van mensen voor de Lustrumcommissie, ASO en SnowCo. Hij heeft gister 
met Stef en Bart gezeten over hun Lustrumcommissie en daaruit gaat hij samen met de nieuwe 
Lucie kijken hoe we alvast kunnen beginnen met het Lustrum van volgend jaar.  
 
Zoals jullie misschien al hebben gezien is het huisstijlhandboek klaar en hebben commissies 
duidelijke richtlijnen voor hoe ze om moeten gaan met het merk Odysseus.  
Ook zijn we afgelopen periode volop bezig geweest met het in het zonnetje zetten van 
commissies op sociale media. Hierover krijgen wij veel leuke reacties. 
 
Joost zegt dat het goed is dat hij voor de LustrumCie bij Bart en Stef is geweest, maar dat Mathijs 
wellicht nog gerichter aan Tamar informatie kan vragen aan gezien zij de vorige keer de voorzitster 
was. 
Mathijs zegt hiervan op de hoogte te zijn, maar het mee te nemen.  
  
Jarne geeft een kleine update over de ZatCo.  
 



  

Daan geeft een update over de AcCie.  
 
Koen geeft een update over OdyUnites.  
 
Joost vraagt of er een idee is van welke teams er ondervertegenwoordigd zijn op activiteiten. 
Mathijs geeft aan dat hij hier een klein inzicht in heeft en dat hij het idee heeft dat bij 
bijvoorbeeld Heren 10 en Dames 4+1 het voornamelijk ligt aan de hoeveelheid oudere leden in de 
teams, dat mensen niet meer zo actief zijn.   
Joost geeft mee dat hij denkt dat het wel degelijk goed zal helpen om commissieleden voor 
evenementen langs te laten gaan op het veld, voorafgaand aan de trainingen. Ook geeft hij als tip 
het eens aan de Social Captains zelf te vragen, of zij ideeën hebben om het beter te promoten.  
Quinten voegt hier aan toe dat het wellicht een idee is om de Social Captains te belonen voor als er 
veel mensen uit het team aanwezig zijn. 
 
Bas vraagt zich af of er nog andere factoren zouden kunnen zijn naast de leeftijd van de leden uit 
teams. Hij vertelt dat Heren 2 heel veel nieuwe jongens heeft, dat de verantwoordelijkheid 
natuurlijk grotendeels bij de actieve teamgenoten ligt om de rest mee te trekken, maar dat dat 
toch moeizaam gaat. Hij vraagt zich af hoe dit zou kunnen.  
 
Mathijs ligt toe dat teams als Heren 9 en 10 het voldoende gezellig vinden binnen hun eigen team en 
dat het inderdaad grotendeels ligt aan de hoeveelheid actieve teamgenoten die hun teamgenoten 
mee trekken naar de activiteiten. 
Koen Bots voegt nog toe dat langs gaan op trainingen wel echt werkt. Als bestuur mag daar meer 
druk op worden gelegd.  
Mathijs is het hier mee eens en sluit af met dat er wel genoeg animo is, want voor veel 
evenementen zijn er extra plekken geregeld, omdat er zo veel mensen mee wilden.  
 
 
Commissiekorting 
 
Mathijs vertelt het volgende. We hebben een plan geschreven waarin wordt weergegeven waar 
commissieleden voor moeten betalen bij de door hen georganiseerde activiteiten. We willen 
voorkomen dat commissieleden die al veel tijd en energie in een commissie stoppen ook nog eens 
moeten betalen voor hetgeen waar ze niet aan kunnen deelnemen, zoals een ToCo bij beide 
toernooien of een ASO tijdens de aftrap. Hiervoor vinden wij het eerlijk als ze alleen betalen voor 
hetgeen waar zij daadwerkelijk gebruik van maken. De richtlijnen hiervan staan beschreven in de 
bijlagen. Deze richtlijnen zijn op dit moment door ons als bestuur opgesteld en kunnen dus voor 
toekomstige besturen veranderen, omdat activiteiten ook jaarlijks kunnen veranderen.  
 
Afgelopen jaren is goed te zien dat de interesse in commissies afneemt. Zo zitten er dit jaar 
bijvoorbeeld maar 7 mensen in de ZatCo en is er al voor 2 commissieleden vervanging 
gezocht bij de ZatCo en de AcCie. Ondanks de promotie en persoonlijke benadering mag het 
niet baten. We hopen dat dit plan deels bijdraagt aan het opwekken van enthousiaste 
nieuwe commissieleden.  
 
De commissiekorting is afgelopen jaren al toegepast, zonder dat daar richtlijnen voor zijn 
geschreven. Zo heeft de ASO van 2 jaar geleden maar 30 euro in plaats van 45 euro betaald 
voor de aftrap, heeft de FeCo van 2 jaar geleden niet betaald voor het openingsfeest en 
betaald de ToCo nagenoeg nooit voor het toernooi gedeelte tijdens Odybollen. We zijn dus 
niet over iets volledig nieuws aan het praten met dit plan.  
 
De kosten van de commissiekorting worden verhaald op de deelnemers van activiteiten. De 
prijsverhoging per activiteit is minimaal, omdat het wordt verhaald op een grote groep 
mensen. Neem de aftrap van volgend jaar als voorbeeld. Als de ASO alleen betaald voor het 
verblijf op Kattenveld en dus 25 euro korting krijgen betekent het dat aftrappers maar 3,23 
meer betalen. Hetzelfde geldt voor het Odyssey toernooi en de ToCo. Hier wordt 350 euro 
commissiekorting verhaald op ongeveer 430 deelnemers, wat minder is dan een euro per 
persoon.  
 
Commissies als de MediaCie, PB, CvA en KasCo organiseren zelf geen activiteiten en worden 



  

dus daarom niet meegenomen in dit plan. Dit is niet omdat wij hun de korting 
niet gunnen, 
maar omdat zij simpelweg geen kosten maken voor de door hen georganiseerde 
activiteiten. 
Daarnaast komt er voor alle vrijwilligers aan het eind van het jaar een super leuke en 
uitgebreide vrijwilligersbedankdag. 
 
Julian geeft het bestuur zijn complimenten dat zij de feedback goed hebben meegenomen. Hij 
vindt het een goed plan en staat er 100% achter. 
 
Lisa vraagt of de reden voor dit plan nog steeds de waardering van de leden is, aangezien er een 
aantal commissies zijn die niks organiseren wat geld kost, en die dan dus niet “gewaardeerd” 
zouden worden. 
Mathijs vertelt dat de reden dat je een commissie gaat doen is dat je het leuk vindt om er moeite in 
te stoppen. Maar de reden voor dit plan is dat naast de moeite die je er in stopt, leden niet ook nog 
eens hoeven te betalen voor datgene waar ze zelf niet eens gebruik van maken. 
 
Karen vertelt dat er twee doelen zijn, namelijk dat we niet willen dat mensen die een commissie 
doen er ook nog voor moeten betalen en een oplossing vinden voor de afnemende interesse voor het 
doen van commissies. Dit laatste geldt voor alle commissies.  
Mathijs licht toe dat dit plan hopelijk bijdraagt aan het verbeteren van de afnemende interesse, 
maar dat het niet de hoofdoplossing zal zijn.  
 
Lisa vraagt wat nu het voornaamste doel is. 
Mathijs antwoordt dat het doel is dat naast het organiseren van een activiteit en daar dus tijd en 
moeite in een steken, commissieleden ook nog moeten betalen voor de dingen waar zij zelf geen 
gebruik van maken. 
 
Karen zegt dat het mensen er niet van weerhoudt om een commissie te gaan doen, omdat ze er voor 
moeten betalen. Ze is het wel eens met het feit dat leden er niet voor zouden hoeven te betalen als 
ze het zelf organiseren, maar geeft aan graag nog een plan te zien voor het andere probleem, 
namelijk, de afnemende interesse. Ook vraagt ze zich af waarom er in de vorige ALV werd gezegd 
dat het op de leden zelf verhaald moest worden en niet door de vereniging zelf betaald werd. 
 
Mathijs legt uit als je de kosten op de vereniging verhaalt je als niet actief lid betaald voor de 
evenementen waar je niet eens naar toe gaat. Je betaalt dus als niet actief lid, voor de actieve 
leden.  
Karen geeft aan het prima te vinden als dat zo is, men kiest er immers voor om bij een 
studentenvereniging te gaan, that’s part of the deal. Is logisch dat je dan geld uit geeft aan de 
vrijwilligers die dingen organiseren. 
 
Lisa geeft aan dat je ook lid wordt voor de activiteiten, mensen maken zelf de keuze om lid te 
worden, juist doordat er ook dingen voor de leden worden georganiseerd.  
 
Joost vindt dat als hij naar een feest gaat het logisch is dat je dan betaald voor de mensen die het 
hebben georganiseerd.  
 
Karen wijst op het eigen vermogen van Odysseus en vraagt zich af waarom we het niet gewoon van 
verenigingsgeld zouden willen. 
Lisa voegt hier aan toe dat het haar lastig lijkt voor de penningmeesters van de commissies.  
 
Joost geeft aan dat het op deze manier, dus het verhalen op de deelnemende leden, heel veel 
makkelijker werkt in de begroting, kan de commissie zelf in de prijs doorrekenen. Anders krijg je 
potjes vanuit de hele club en dat is erg onoverzichtelijk.  
 
Annet antwoordt hier ook op met dat het niet veel werk is. Commissies komen er ruim op tijd mee, 
ze verwerken het zelf in de begroting. Bovendien gebeurt dit dus al bij de ToCo en de FeCo. Bij 
dingen als de AcCie ook al, vorig jaar mensen die mee hebben gedaan met de bierdropping hebben 
wel betaald. Daarom is het ook een richtlijn. Ze zegt dat dit het begin is, maar dit inderdaad nog op 
een andere manier kan worden uitgewerkt.  



  

 
Julian voegt toe dat de AcCie de enige commissie is met jaarlijks wisselende 
dingen. En dat het bestuur dus prima vroeg van tevoren aan kan geven en “vast 
kan zetten” welke commissie waar niet voor hoeft te betalen.  
 
Koen Bots vindt wel dat je er als penningmeester strak op moet zitten.  
Mathijs beaamt dit.  
 
Bas brengt in dat er dus nog wel een plan moet komen voor de afnemende interesse in commissies. 
Als men zegt dat commissieleden alleen hoeven te betalen voor hetgeen waar ze gebruik van 
maken, dan klopt het niet dat ZatCo en Ody Unites gratis eten krijgen en ToCo gratis toernooi. 
ZatCo en Ody Unites gebruiken het eten wel degelijk. Dit zijn afwegingen die nog niet helemaal 
strak zijn, dan kan je het beter allemaal schrappen.  
Evalien antwoordt hierop dat je dan alle commissies over een kam moet trekken en dat is 
onmogelijk. 
Bas reageert hierop dat het uiteindelijk gaat om een bepaald bedrag waar je meer mee kan. 
 
 
Koen Bots vertelt dat Eveline het idee had om alle commissie kleding te vergoeden.  
Mathijs antwoordt dat hij dit een leuk plan vindt, maar dan heb je nog steeds het probleem dat 
leden betalen voor hetgeen waar ze zelf geen gebruik van maken.  
 Karen merkt op dat dit wel een goede oplossing kan zijn voor de afnemende interesse. Gratis 
commissiekleding kan het zeker aantrekkelijker maken. Ook kan een vergoed commissieuitje goed 
werken. Hierbij is het wel belangrijk dat er duidelijk gecommuniceerd wordt wat een commissielid 
krijgt als hij/zij in een commissie gaat. 
 
Bas vraagt wat nu precies het uitgangspunt van het commissiekorting plan is.  
Mathijs zegt dat het hoofdpunt is dat commissieleden niet hoeven te betalen voor wat ze niet 
gebruiken.  
Karen zegt dat de het uitgangspunt prima vindt, maar dat er nog ogen en haken aan de uitwerking 
zitten.  
 
Bas vraagt dat als dit plan goed gestemd wordt, vanaf wanneer het dan van toepassing zal zijn.  
Evalien reageert dat dan vanaf nu zal zijn. 
 
Bas vraagt wat nu dan precies de regel is.  
Karen vindt dat het plan in deze 3 zinnen te beschrijven is: 
“We willen voorkomen dat commissieleden die al veel tijd en energie in een commissie stoppen ook 
nog eens moeten betalen voor hetgeen waar ze niet aan kunnen deelnemen. Hiervoor vinden wij het 
eerlijk als ze alleen betalen voor hetgeen waar zij daadwerkelijk gebruik van maken. De richtlijn 
wordt elk jaar door het bestuur bepaald en kan jaarlijks veranderen, omdat activiteiten ook 
jaarlijks kunnen veranderen.” 
Hierbij vindt ze dat het bestuur op het moment zelf dan moet bepalen of commissieleden iets 
vergoed krijgen of niet.  
 
Mathijs is het hier deels mee eens, het heeft dezelfde uitkomst.  
Karen zegt dat het uitgangspunt prima is en dat nu de penningmeester en commissaris intern zelf 
bepalen wanneer commissieleden wel of niet voor iets hoeven te betalen. 
Evalien herhaalt wat Karen zojuist heeft gezegd en vermeldt dat we op de laatste ALV vermelden 
hoe de commissiekorting is bepaald. Hierna sluit ze de discussie af. 
 
Karen wil wel nog benadrukken dat er nog een plan moet komen voor hoe het aantrekkelijker kan 
worden gemaakt om in een commissie te gaan. 
 
Evalien geeft het woord aan Anne. 
 
4.6 Olympos 
 



  

Anne vertelt dat het hoofdveld afgelopen zomer een nieuwe toplaag heeft 
gekregen en we daar nu een half jaartje op hebben gespeeld. 71% van de leden 
geeft aan daar tevreden mee te zijn, hoewel de korrels wel scherp zijn.  
Afgelopen zomer heeft Olympos een bodemonderzoek gedaan bij het rugbyveld, 
waaruit bleek dat het water onvoldoende kon worden afgevoerd. Daarop zijn er verticale 
drainagelijnen in het rugbyveld aangebracht om het afvoerend vermogen te verbeteren en is het 
veld voorzien van automatische beregening, waardoor het veld langer goed zou blijven. Bij het 
combiveld wordt er sinds vorig jaar geen gebruik meer gemaakt van chemische 
bestrijdingsmiddelen, wat de nieuwste normen zijn. Dat zou er op langere termijn voor zorgen dat 
de wortels sterker worden en de toplaag van betere kwaliteit. Daarmee hadden wij er vertrouwen 
in dat de velden dit jaar langer goed zouden blijven.  
 
Het is zeker, dat dat niet het geval is. Het is duidelijk dat het rugby- en combiveld er erg slecht bij 
liggen en dat hebben mensen ook terecht met de enquête aangegeven. Wij zijn erover in gesprek 
met Olympos. Hun veldadviseur geeft aan dat in deze tijd van het jaar met de 
weersomstandigheden van het herstel van het gras geen sprake is. Ze zorgen er wel voor dat de 
velden vaker geveegd en gerold worden om de vlakheid te bevorderen. De velden zijn daarmee wel 
bespeelbaar voor de competitie, alleen zullen wedstrijden eerder worden afgelast om grove schade 
te voorkomen.  
 
Wij hadden dus vertrouwen in de andere aanpak, maar zullen de komende weken met Olympos een 
plan maken dat dit volgend jaar niet precies hetzelfde gaat gebeuren. Aangezien bij andere 
verenigingen de velden nog wel goed zijn, moet er bij Olympos ook iets te veranderen zijn. Dit doen 
we in samenwerking met de rugbyverenigingen en we willen een rapport laten opstellen door een 
onafhankelijk persoon van de KNVB, zodat we op papier hebben dat de velden nu niet voldoen. 
 
Joost zegt dat de selectie op het combiveld traint, en dat hij daar zijn bedenkingen bij heeft. Hij 
stelt voor dat de selectie wel de gelegenheid krijgt op er op te trainen, maar dat als het al een 
beetje nat is, het niet door gaat.  
Mick antwoordt dat we daar zeker al mee bezig zijn, oefenwedstrijden doen we bij voorbaat al niet 
meer op het combiveld.  
Anne zegt dat Zimon eventueel zelf kan beoordelen of hij er dan op kan voetballen. 
Mick zegt afsluitend dat hiervoor het aankomend technisch beleid ook heel belangrijk voor is. 
 
Bas vraagt naar de veldbezetting van het combiveld door ultimate frisbee. 
Anne antwoordt dat dit om één avond in de week gaat.  
Bas vraagt naar de verhuisplannen van de rugbyverenigingen. 
Anne zegt hiervan niet van op te hoogte te zijn. 
Lisa voegt hier aan toe dat de rugbyverenigingen dit plan al veel langer hebben, maar geen 
proactieve mensen hebben, dus de kans heel klein is dat dit zal gaan gebeuren. 
 
Koen Bots vertelt dat de rugbyvereniging ook een veldrapport opgemaakt heeft 2 jaar terug en 
adviseert om te kijken hoe zij dat hebben gedaan. 
Anne antwoordt hierop dat wij zit ook via de bond aan het doen zijn, net zoals de rugby. 
  
Julian adviseert om van tevoren in lezen waar de KNVB toe in staat is, zodat we onszelf niet in de 
vingers snijden. Dus uitkijken wat er gebeurt als de KNVB een veld onbespeelbaar verklaart. 
Bas voegt hier aan toe dat er op het rugbyveld losse goals staan en dat bijvoorbeeld ook niet mag 
van de KNVB. Dus als het KNVB advies bindend is, moeten we daar inderdaad mee uitkijken. 
 
Lisa vraagt of Olympos de chemische bestrijding misschien weer geswitcht. Dit was vorig jaar 
namelijk de reden dat de velden er rond de winterstop zo slecht bij lagen. 
Anne antwoordt dat het laatste wat Harry van Olympos heeft gezegd is dat ze het niet terug zouden 
switchen.  
 
Olympos 2.0 
Waarschijnlijk hebben de meeste aanwezigen wel gehoord van de plannen omtrent Olympos 2.0, 
maar Anne zal het even kort toelichten. Het is namelijk zo dat het huidige Olympos in 2028 is 
afgeschreven en dat het Utrecht Science Park, waarop Olympos gelegen is, gaat worden 



  

heringericht. De plannen voor het nieuwe Olympos, dat ofwel op de huidige 
locatie blijft, of een nieuwe plek op het USP krijgt, staan bekend als Olympos 2.0 
Nou, wat is daar nu in gaande.  
 
De gemeente zal werken met een omgevingsvisie, waarin de lange termijn doelen voor een fysieke 
leefomgeving en het grondgebied in worden vastgelegd. Deze omgevingsvisie wordt uiteindelijk 
vertaald naar een tekenplan met de concrete inrichting van een bepaald gebied. We zijn nu in de 
fase dat er wordt toegewerkt naar deze omgevingsvisie, die uiteindelijk in 2021 af moet zijn. Eind 
2019 is er een enquête verspreid om werknemers/bewoners en gebruikers hun input te vragen. 
Daarnaast is er nog inspraak op twee andere niveaus, namelijk USP labs en het partneroverleg.  
• Het USP lab vond twee weken geleden voor het eerst plaats en daarbij mag iedereen die 
wil, aanschuiven (zo’n 100 man; werknemers, studenten, bedrijven ed.) Hier zijn we met veel 
studentensportbesturen heen gegaan, waardoor er in elke kleine praatgroep de studentensport 
vertegenwoordigd was. Er werd besproken welke thema’s iedereen belangrijk vindt, wat je wilt 
behouden en waar meer ruimte voor moet komen. Hier laten we dus goed onze stem horen. Bij het 
tweede USP lab, in april, worden er voor het eerst schetsen van de nieuwe indeling besproken.  
• Het partneroverleg is inspraak op hoger niveau, waarvoor de ‘partners’ van het USP worden 
uitgenodigd, dus het UMC, de universiteit, Olympos, de Sportraad ed. Anne vertelt dat het na wat 
mailen gelukt is dat wij als studenten sport besturen daar ook kunnen aanschuiven, dus daar zal zij 
aanstaande maandag heen gaan.  
 
Naast dit hele officiële inspraak verhaal, zijn we met alle studentensport besturen een lobbygroep 
gestart met als doel in zijn algemeenheid het gebrek aan ruimte binnen de studentensport aan te 
kaarten. We hebben een flyer gemaakt die we aan de gemeenteraad aan gaan bieden en gaan 
kamervragen indienen om dit onderwerp meer op hun agenda te krijgen. 
 
Joost adviseert om niet alleen over onze problemen te praten, maar juist ook in te zetten op wat 
wij toevoegen aan Utrecht en de gemeenschap.   
Anne reageert hierop dat we dat ook zeker doen en dat we dit jaar ook voor het eerst een 
internatiolcursus aanbieden. En dat we ook inzetten op dat wij de grootste 
(senioren)vrouwenafdeling van Nederlands hebben, het Clubkoorts filmpje kunnen we daar mooi bij 
gebruiken.  
 
Anne geeft het woord aan Evalien.  
 
Evalien hamert het punt af en kondigt een pauze van tien minuten aan.  
 
5. Verslag tevredenheidenquete  

Er zijn gedurende deze ALV al wat enquêteresultaten langskomen, maar Anne zal nu nog enkele 
belangrijke dingen uitlichten. Anne vertelt dit jaar voor het tweede jaar gewerkt te hebben met 
een ander enquêteprogramma, wat Lisa haar heeft aangeraden en inderdaad erg fijn werkt.  

In totaal hebben 202 mensen de enquête ingevuld, wat iets minder is dan vorig jaar. Het 
gemiddelde rapportcijfer, een 8,2, is gelukkig nog steeds erg hoog.  

Anne geeft aan aankomende maand de belangrijkste resultaten nog in een infografic samen te gaan 
voegen om deze terug te koppelen aan de leden. Mocht men nog iets specifieks willen weten over 
antwoorden op bepaalde vragen, kan dat altijd aan Anne gevraagd worden.  

Hier is een overzicht van het karakter van Odysseus door de jaren heen. De lijnen beschrijven van 
boven naar beneden: gezelligheid, studentikoos, prestatiegericht, professioneel. Alle lijnen zijn 
redelijk constant, maar zoals je ziet wordt Odysseus dit jaar voor het eerst meer professioneel dan 
prestatiegericht gevonden. De professionaliteit kan samenhangen met het trainingsmateriaal of de 
communicatie. We hopen met het schrijven van Technisch Beleid en Kaderbeleid de 
prestatiegerichtheid ook weer te laten toenemen.  

Hieronder een aantal feitjes uitgelicht: 

-   68% van de leden in tevreden met de Rex als stamkroeg.  



  

-   97% is tevreden over het aantal activiteiten. 
-   De communicatiekanalen optimaliseren is een van onze focuspunten dit 

jaar en het is fijn om te zien dat 73% daar tevreden over is. Ook wordt de 
Instagram, die we actiever zijn gaan gebruiken, nu als meest gebruikte 
medium aangewezen.  

-   De tevredenheid over sfeer binnen het eigen team is met 96% nog nooit zo hoog geweest. De 
tevredenheid over de prestaties van de teams, is met 31% echter wel laag.  

-   Leden hebben nog nooit zoveel mensen buiten hun eigen team gekend; gemiddeld 50%, 
vorig jaar nog 41% en daarvoor 32%.  

-   97% zou Odysseus aanraden bij vrienden.  
-   Bij de tevredenheid over de teamindeling is een duidelijk verschil per selectie te zien, 

waarbij de C-selectie duidelijk minder tevreden is. In opmerkingen werd het niveauverschil 
binnen het team en wedstrijdlid willen zijn onder andere als verklaring gegeven.  

Er is ook een aparte trainers enquête verstuurd, die door 35 mensen is ingevuld. Wat leuke feitjes 
daaruit kan je op de slide lezen. Dit willen we graag gebruiken in het kader beleid.  

 

Joost zegt dat het leuk is om de positieve resultaten op de site te zetten. 

Lisa vraagt of het enquêteprogramma goed bevallen is.   
Anne zegt er tevreden over te zijn, ze vindt dat Lisa het goed heeft overgedragen.  
 
Bas vraagt of het mogelijk is om trainers vragen te laten stellen aan hun eigen teams in het 
programma. 
Evalien voegt hier aan toe dat dat inderdaad een terugkerende vraag was in de trainergesprekken. 
Anne vertelt dat je zou theoretisch zou kunnen doen. 
Bas geeft als tip dit in het draaiboek voor volgende vicevoorzitter te zetten. 
 
Joost vraagt wanneer de teams de kannetjes voor het invullen van de enquête. 
Anne vertelt dat dit op SuSa III zal zijn.  
 

Joost geeft aan dat hij in de enquête soms de optie “niet van toepassing” mist, zoals bijvoorbeeld 
bij de vraag over de kwaliteit van het rugbyveld, de selectie maakt daar nooit gebruik van, dus kan 
het ook niet beoordelen. Hij is van mening dat de uitkomsten hierdoor gebiased zijn.  
Anne zegt dit stiekem al anoniem vernomen te hebben en dat ze het in het draaiboek heeft 
opgenomen.  
 
Lucas vraagt of er nog meer leuke resultaten van Joost uit de enquête zijn gekomen. 
Volgens Mick is dit helaas niet zo. 

Eef hamert af en geeft het woord aan Anne.  

6. Huishoudelijk regelement  

Anne vertelt dat we een aantal veranderingen in het huishoudelijk reglement willen doorvoeren, die 
jullie al via de mail hebben kunnen lezen. Om het HR te wijzigen moet de helft van de leden 
stemmen en daarvoor zijn vanavond, zoals jullie zien, niet genoeg mensen aanwezig. Aangezien we 
dit enigszins hadden voorzien hebben we een Bijzondere Leden Vergadering ingepland over twee 
weken, op 14 februari. Hierbij is het dan niet nodig dat de helft van de leden aanwezig is, maar 
moet van alle aanwezigen 2/3e voor de wijziging stemmen. Het plan voor nu is om het voorstel tot 
wijzigingen wel inhoudelijk toe te lichten en te bediscussiëren en om over twee weken hierover te 
stemmen. 

Als jullie het voorstel tot wijziging erbij pakken dan kunnen we het samen doornemen. De 
wijzigingen zijn te verdelen in twee delen: (1) inhoudelijke wijzigingen, (2) algemene wijzigingen. 



  

Afra zegt dat dit allemaal op vrijdag plaatsvindt en ze dit jammer vindt 
aangezien ze dan training heeft.  
Anne antwoordt dat het een nieuwe situatie is dat teams op vrijdag trainen. Ze 
vertelt dat de besturen infoavond met deze reden verlaat is, maar geeft Afra hier 
wel gelijk in.  
Jarne geeft als suggestie dat Dames 8 en 9 wellicht iets eerder kunnen trainen op zo’n avond. 
Anne antwoordt dat dat zeker een goed idee is.  
 
Bestuursvergoeding  
Bestuursleden krijgen 100% van hun contributie terug en krijgen een budget van 150 euro om 
bestuurskleding van aan te schaffen.  
 
Lisa geeft aan benieuwd te zijn naar wat de ALV van dit plan vindt. 
Bas antwoord dat hij het een goed idee vindt. Luuk en Simon zijn het er ook mee eens.   
 
Koen geeft aan het bedrag vast te willen zetten op 150 euro. 
Evalien zegt dat het maximaal 150 euro is, dat het woordje “maximaal” er nog aan toegevoegd had 
moeten worden.  
 
Lucas reageert hierop met dat het gaat om de vergoeding die bestuursleden maken tijdens een 
bestuursjaar. En kijkend naar de posten waarin we het kunnen verdelen is 150 euro naar zijn weten 
een prima bedrag. Het ligt aan de schatting van de kosten van de shirts, trui en jas en dat is om en 
nabij wel 150 euro. Hij geeft aan dat het hem echt niks uitmaakt als dat bedrag er dan twintig of 
dertig euro naast blijkt te zitten. 
Julian zegt dat het kernpunt is dat het maximaal 150 euro is, maar dat nu niet meer veranderd kan 
worden, maar het dus niet uit gaat maken of dat woordje er nou wel of niet in staat.   
 
Jaarverslag 
Het jaarverslag wordt uit het HR gehaald, dit wordt al jaren niet meer geschreven. 
 
Joost geeft aan het hier niet mee eens te zijn. Het bestuur kan prima bij de jaarrekening een 
tekstje maken met wat er is gebeurd. Mag één á twee A4tjes zijn.  
Anne antwoordt dat ze het hier helemaal mee eens is, maar dat het scheef is dat het in het HR 
staat, aangezien het dus al lang niet meer gebeurd is.   
Mick voegt hier aan toe dat Anne een bestandje maakt met wat en waar wij als bestuur tegen aan 
zijn gelopen en dat we dit ook goed gaan overdragen aan het opvolgend bestuur.  
Lucas zegt afsluitend dat ongeacht of het ingestemd word, het bestuur het alsnog kan doen. Het kan 
prima in het draaiboek worden toegevoegd.   
 
ALV mag tegen functies stemmen 
Koen Löwenthal vraagt zich af of de ALV dan nog wel tegen kandidaten mag stemmen en hoe dan de 
rest van de functies moet worden aangesteld. 
Anne antwoordt hierop dat dat logisch is. De ALV mag uiteraard nog steeds tegen een kandidaat 
stemmen, maar dan bepaald de kandidaatsvoorzitter met de rest van het bestuur de herverdeling 
en niet de ALV.  
 
Bas zegt dat hij het goed vindt dat het aangepakt word en vraagt naar het plan om zo veel 
mogelijke mensen te laten stemmen. 
Anne zegt dat we de machtigingsformulieren actief in de blokhut aan gaan bieden op de 
zaterdagen. We willen wel een gefundeerde meerderheid.  
 
7. Tussenstand begroting en prognose  

Annet gaat nu de tussenstand van de begroting en de prognose met jullie bespreken. Hierbij heeft 
ze een aantal posten uitgelicht. Als er vragen zijn over andere posten mogen deze altijd gesteld 
worden natuurlijk. 

Baten 
De eerste batenpost die Annet bespreekt is Sponsoring. Zoals Mick al heeft besproken, loopt het 



  

goed met de sponsoring. Door het partnership met ING wordt verwacht €1000 
boven de begroting uit te komen qua sponsoring. 

De tweede batenpost is Olympos en USS Mesa Cosa. Dit zijn de subsidies die 
Odysseus krijgt uit de OlymPassen. De tussenstand is het bedrag over de eerste 
seizoenshelft, aangezien de aanvraag en uitbetaling over de semesters is verdeeld. Dit bedrag valt 
stukken lager uit dan verwacht en dit komt doordat er 61 mensen waren die geen OlymPas hadden 
na de deadline van 1 november. Dit komt omdat het systeem van de OlymPas controles niet geheel 
werkt, omdat veel mensen alsnog vergeten een pas aan te schaffen. Dit gaan wij onderzoeken en 
wij willen voor het komende bestuur een voorstel schrijven hoe wij denken dat dit proces verbeterd 
kan worden. Voor de inkomsten voor het tweede semester gaan wij weer controleren en ervoor 
zorgen dat in ieder geval deze 61 mensen wel een pas hebben. 

Joost zegt dat het hem niet om de knaken gaat, maar dat hij het wel belachelijk vindt dat 60 
mensen geen Olympas hebben. 
Mick antwoordt hier op dat dit zeer waarschijnlijk mensen zijn die hun pas niet goed hebben 
gekoppeld. 
Lucas reageert hierop dat je dat kan zien. Je hebt een lijst en je blijft bellen totdat ze hem hebben 
en anders weigeren. 

Annet reageert hierop dat we dat ook hebben gedaan, ook na de deadline.  
Lucas zegt dat die mensen dan toch gewoon niet mogen sporten. 
Annet zegt dat we dat ook hebben gedaan, maar je als bestuur niet zo veel tijd hebt op zaterdag, 
om mensen van het veld te halen. 
Lucas adviseert om het dan strengen aan te trainers mede te delen. 

Joost adviseert om met de lijst naar Olympos te gaan en het baliepersoneel ze daar te laten 
koppelen. 
Annet geeft aan dit niet te weten dat dit kon. 

Bas vraagt hoe we dan aan het subsidie geld komen. 
Annet antwoordt dat dit op de teamborg wordt verhaald.  
Julian zegt dat dit dingen zijn die gelijk naar een team moeten worden gecommuniceerd.  
Annet zegt dat dit ook naar de teams is gecommuniceerd.  

Bas adviseert om de mensen die geen Olympas aan hebben geschaft een financiële blokkade in 
Sportlink te geven. 
Annet antwoordt dat dat een goede is om mee te nemen.  

Quinten vraagt hoe zijn de boxen kapot zijn gegaan en of we daar nu rekening mee houden. 
Evalien zegt dat daar nu onderzoek naar loopt en dat daar rekening mee gehouden gaat worden.  
Quinten geeft aan te denken dat het door een te hoog volume komt. 
Evalien zegt dat er een limiter tussen gezet gaat worden als dat de oorzaak blijkt te zijn. 
 

Bas vraagt of Bax ooit nog wat van zich heeft laten horen? 
Evalien geeft aan veelvuldig contact te hebben gehad, maar dat dat heel stroef en matig gaat, ze 
krijgt pas reactie na 3 maanden. Ze geeft aan in overleg met bestuur besloten te hebben haar  
energie ergens anders in te steken. 
Bas reageert dat hij dit eigenhandig op zich wil nemen en af wil handelen. Be my guest.   

De derde batenpost is Overige subsidies. Deze post is hoger uitgevallen, omdat wij €1200 aan 
flexibele subsidie hebben ontvangen in plaats van de verwachte €800. Daarnaast hebben wij een 
subsidie vanuit de gemeente ontvangen van €750 voor de vrijwilligersbedankdag. Ook is er nogmaals 
een flexibele subsidie aangevraagd voor de trainersjassen, waarvan Annet verwacht deze te 
ontvangen aangezien de Sportraad ruim in kas zit. 



  

Lucas vraagt hoe het zit met de website kosten. 
Annet zegt dat ze er maandag achter kwam dat de website gratis is vernieuwd, 
dus dat deze tussenstand nog niet klopt wat dat betreft. 

Lasten 
Nu worden de lasten besproken. De eerste lastenpost is Blokhutkosten. Deze is lager uitgevallen dan 
verwacht. Dit komt niet omdat de investering minder is, want zoals Annet net al besprak valt deze 
juist €300 hoger uit waarschijnlijk. De oorzaak is dat er begroot is op gedoe en/of niet-werkende 
boxen en dat is niet het geval. Deze zijn namelijk onder garantie gerepareerd en doen het nu 
feilloos. 

De tweede lastenpost die wij bespreken is Overig materiaal. Deze valt wat hoger uit dan verwacht 
aangezien wij een kleine voorraad aan ballen en dopjes hebben gekocht. Daarbij merken wij dat het 
erg wordt gewaardeerd als het materiaal goed op orde is, dus vandaar dat Annet verwacht hier nog 
meer aan uit te geven gedurende het seizoen. 

De derde en vierde lastenposten die Annet bespreekt vallen samen om de volgende reden. Zoals 
jullie weten is het originele commissiekortingsplan uit het beleidsplan niet ingestemd, waardoor dit 
geld overbleef. Om het toch te besteden met dezelfde motivatie om vrijwilligers te waarderen, 
hebben wij besloten dit geld in een extra mooie en grote vrijwilligersbedankdag te stoppen. Dus is 
de lastenpost Commissiekorting €0 en is dit budget verplaatst naar “Bedankjes”, waar de 
vrijwilligersbedankdag ondervalt.  

Bas vraagt zich af waar de commissiekorting in de begroting terug te zien is als we deze direct in 
zouden voeren. 
Annet attendeert hem er op dat dit verhaald wordt op de deelnemende leden en dat dus op de 
begroting van dat evenement zelf te zien is en niet op deze begroting.  

Julian geeft aan dat de standaard vrijwilligersbedankjes niet duurzaam zijn. 
Annet legt uit dat we daarom dit jaar ook hebben gekozen voor een dag vol activiteiten en geen 
prulletjes.  
Nyncke voegt daar aan toe dat we daarom ook jullie mening willen over de onderbroek als 
merchandise, ze zegt een duurzaam iets te willen, iets wat dus goed verkoopt, niet zoals de 
paraplu’s. 

Als vijfde en laatste lastenpost, de Bestuurskosten. Deze valt hoger uit, omdat Annet in overleg met 
de KasCo had besloten om de giften naar de ASO voor Aftrap 2019 en naar de FeCo voor Gala 2020 
hierop te boeken. Dit zodat de desbetreffende commissies niet verlies draaien terwijl het gepland 
was dit te draaien. 

Commissies 
Dit zijn de resultaten van de commissie tot nu toe. De commissie hebben allemaal redelijk quitte 
gedraaid. De ToCo is financieel nog niet afgerond en dus nog niets over te zeggen. Hierbij is nog op 
te merken dat wij de borg van de Aftrap locatie nog terug moeten krijgen, wat €300 bedraagt. Ook 
draait de ZatCo verlies, aangezien wij hen zanger Anton toegezegd hebben wat boven hun budget 
voor een avondactiviteit bij SuSa 2 viel. Dit heeft Annet toegezegd, omdat niet alle gratis kannen 
waren opgehaald bij de vorige SuSa en hier geld over was. 

Karen vraagt of er nog veel geld komt van de ToCo. 
Annet geeft aan dat het om declaraties van betalingen gaat. Het bedrag gaat dus nog omlaag. 
Verwachting dat ze quitte draaien of misschien een beetje verlies.  

Bas vraagt naar de manier waarop op ALV’s begrotingen gepresenteerd worden. Hij vraagt naar wat 
nu precies de balans is en of daar over nagedacht is. Op de vorige ALV ging het over het verschil in 
balans en resultaat. Het zou mooi zijn als de reserves ook in beeld zijn. En dat er dan zichtbaar is 
hoeveel geld er nog binnen moet komen. Hierin kan je dan ook zien hoeveel geld we in merchandise 
we als club hebben.  
Annet geeft aan dit goed te vinden, ze zal het bij de volgende ALV presenteren. Het gaat om 3 
posten en daar hoeft volgens Joost geen tekst bij.  



  

8. WVTTK  

Er is één WVTTK ingediend door Noah Sloots; Dit betrof de verdeling dames en 
heren teams bij Odysseus en de toekomst hiervan. Zoals in ons jaarplan 
opgenomen zullen wij 8 dames wedstrijdteams zouden willen in plaats van 7.  

Het punt wat Noah wilde maken ging over het volgende: ‘Afgelopen jaar zijn twee herenteams niet 
bij elkaar gevoegd om plaats te maken voor een extra dames wedstrijdteam, omdat de teams dit 
niet willen. Hoe gaan wij het beleid dit jaar handhaven?’  

Momenteel is de wachtlijst voor dames in absolute getallen even lang als voor heren. Echter, als we 
kijken naar de hoeveelheid plek die we aanbieden is er een groot verschil: er zijn 4 wedstrijdteams 
minder voor dames dan voor heren. Dat betekend ongeveer 80 wedstrijdleden minder aan plek. Om 
dit verschil wat meer gelijk te trekken willen we dus een extra wedstrijdteam voor dames 
aanbieden. Deze kan echter alleen gevormd worden wanneer er een ander (heren)team verdwijnt; 
aangezien we niet meer trainingstijden of wedstrijdtijden hebben.  

Het beleid gaat als volgt uitgevoerd worden:  wanneer er genoeg heren-wedstrijdleden vertrekken 
om een team op te kunnen heffen zal dit gebeuren. Voorwaarde is wel dat de mensen die 
overblijven in een team op niveau terecht kunnen, dat wil zeggen, het moet voor de TC mogelijk 
zijn om teams op een juiste manier in te delen.  

Jarne vraagt of er een extra dames team bij komt in de B selectie. 
Evalien vertelt dat het idee is dat Dames 6 Dames 7 wordt en zo verder.  

Lisa vraagt of de mogelijk vertrekkende teams aansluiten bij de wensen voor het plan om de 
wachtlijst gelijk te trekken. 
Evalien geeft aan dat het een goede eerste stap zal zijn, maar wellicht nog niet voldoende. 
Bas vraagt hierop of er ruimte voor is en of er dus teams weg gaan. 
Evalien antwoordt dat er een aantal heren teams hebben aangegeven weg te willen, maar dat zij dit 
nog niet absoluut bevestigd hebben.  
Bas adviseert dat als dit wel zo mocht zijn, er druk op gezet moeten worden.  
Evalien zegt dat als de TC tien fatsoenlijke herenteams kan maken, dat is wat zal gaan gebeuren. 
Koen Bots voegt hier nog aan toe dat als twee teams dat dan niet willen, het alsnog gaat gebeuren. 
Julian zegt hier afsluitend nog over dat de TC bepaald.  En dat het vooral om het gevoel gaat en dat 
het niet uit zal maken of het nou compleet nieuwe teamleden zijn of huidige leden uit een ander 
team. 

9. Rondvraag  

Evalien vraagt aan iedereen of hij of zij nog een vraag heeft. 

Luuk vraagt of er dit jaar nog een pupil van de week komt. 
Koen Bots antwoordt dat Ody Unites hiermee bezig is. 

Karen vraagt waarom er geen eten voor de ALV is en geeft aan dat dit vroeger altijd zo was bij de 
halfjaarlijkse ALV.  
Evalien antwoordt dat dit een goede is en dat er de aankomende weken gekeken zal worden naar 
wat er gedaan kan worden om mensen naar een ALV te kunnen trekken.  
Koen Bots stelt een grabbelton voor.  

Lisa wil mede delen dat ze het heel goed vindt dat er in het HR komt, dat Odysseus niet 
verantwoordelijk is voor de social media accounts van teams. Ze zegt het Heren 10 account op 
Instagram bizar te vinden, ze vindt het niet kunnen hoe zij over het bestuur praten. Ze adviseert 
een gesprek met Heren 10 aan te gaan. En wil ons complimenteren over hoe we besturen. 
Evalien antwoordt dat zij samen met Nyncke afgelopen week een gesprek met Heren 10 heeft gehad 
en dat dat positief verlopen is. 

Koen Bots vindt de aankomende kleding inzamelingsactie een leuk idee.  



  

Bas vraagt hoe het ervoor staat met “Het stokje” en de nabeschouwingen. 
Mathijs geeft aan dat het na winterstop op start moet komen. Er is binnenkort 
weer een PB vergadering, het zal dan worden opgepakt. 
Lucas geeft aan dat Pollus het even was vergeten.  
Mathijs voegt hier nog aan toe dat het dus is voorgesteld, maar dat de leden even wakker moeten 
worden.  
 
Lucas vertelt over de mooie nieuwe website en wil daarbij zeggen dat Tamar super veel gedaan 
heeft voor de website. En dat zij nog steeds in contact is met voetbal assist over hoe ze het nóg 
beter kunnen maken. En daarbij wil hij graag de aandacht vestigen op een poll op de website 
waarop men kan aangeven wat men van de website vindt. Deze is voor als nog alleen maar positief 
beantwoord.  
Bas geeft aan de “niet van toepassing” knop te missen. 

Joost vraagt zich uiteraard af waar het “kaak op noord”-bord blijft? 
Evalien geeft aan hier al jaren mee bezig te zijn.  

10 Sluiting  

Evalien bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en input. Ze nodigt iedereen uit om nog even 
na te praten en te borrelen, het eerste rondje zal worden verzorgd. 

De vergadering is gesloten om 22.34u . 


