
Notulen HALV d.d. 19 februari 2021

Aanvang: 19:00
Locatie: Online via Zoom

Aanwezigen: Esra Schouwenberg, Afra Mijnheer, Jesse van de Wal, Steven Bruintjes,
Florence Versmissen, Marien Hofstee, Cleo Krijgsman, Niels Heetvelt, Noah Sloots, Pim
Leichtenberg, Elise Jordaans, Jarne Rijpma, Mick van Rooijen, Lucas Teunissen, Bas Bos,
Anne Ham, Anne Stolk, Nyncke Lemmens, YiYing Hu, Julian Markus, Mathijs Hes, Lotte
Wolf, Annet Prudon, Inge van Liefland, Isa van Ooijen, Lars Streefland, Steffie van den berg,
Anouck Bahnerth, Joren van Os.

Afwezig met kennisgeving: Koen Bots

1. Opening
Esra heet iedereen welkom en opent de vergadering om 19:15. Hij vertelt dat deze ALV
bijzonder is aangezien deze voor het eerst in de geschiedenis van Odysseus volledig
digitaal plaatsvindt.

2. Vaststellen agenda
Esra stelt de agenda vast.

3. Goedkeuren notulen vorige ALV
Esra vraagt of er op- of aanmerkingen zijn op de notulen van de wissel ALV.
De notulen worden goedgekeurd.

Esra geeft het woord aan Steven.

4. Halfjaarbalans
Steven vertelt over de halfjaarbalans van dit seizoen ten opzichte van onze doelstellingen.
Het gaat hier om het verbeteren van de materiaalopslag voor teams, het optimaliseren van
het scheidsrechterssysteem - onder meer door de introductie van Fluit je Rijk, het beperken
van de negatieve impact van de coronacrisis en tot slot het bevorderen van de gezelligheid
langs de lijn. Vervolgens zullen we per beleidsgebied vertellen welke relevante
ontwikkelingen plaats hebben gevonden en wat er op dit moment speelt.

1. Het eerste speerpunt uit ons beleid betreft het verbeteren van de materiaalopslag
voor de teams. Dit gebeurt door het verbouwen van de blokhut. Er wordt een extra
deur in de blokhut geplaatst en er zullen kasten worden gemaakt waar het materiaal
van de teams in gaat. Jammer genoeg is het op dit moment nog niet gelukt de
verbouwing te realiseren. Afgelopen najaar liepen we aan tegen de verdeling van de
overige kastruimte op Olympos en wilde het niet zo vlotten met het aanvragen van
een aangepaste offerte. Gelukkig is het eerste probleem verholpen en heeft er in
december vervolgens een gesprek plaats kunnen vinden met de aannemer. Er is een
aangepaste offerte aangevraagd die beter aansluit op onze wensen, en deze is eind
januari ontvangen. We hebben de offerte geaccepteerd en we zijn bezig met de
concrete afspraken voor de verbouwing. Deze zal hopelijk plaatsvinden rond eind
maart of begin april. De kosten van de verbouwing zijn echter wel hoger uitgevallen
dan voorheen gedacht.
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2. Het tweede speerpunt ziet toe op het optimaliseren van het scheidsrechterssysteem.
Dit hebben we in gang gezet met de introductie van Fluit je Rijk, aan het begin van
het seizoen. Ondanks dat we dit niet erg lang hebben kunnen testen, leek het
eigenlijk al vrij goed te werken. Er werd goed gebruik van gemaakt en de eerste
diensten zijn toen ook al uitgewisseld.

3. Ons derde speerpunt heeft betrekking op dat waar we helaas niet omheen kunnen:
corona. Ondanks alle ellende hebben we aan het begin van het seizoen uitgesproken
dat we er alsnog een leuk jaar van gingen maken, met evenementen en een mooi
lustrum, en met een speciaal plekje voor de eerstejaarsleden. In dit kader hebben we
gelukkig wat mooie evenementen kunnen organiseren, waaronder SUSA I - een
soort speurtocht door de stad én een bierdropping. Verder hebben we alle
eerstejaarsleden in ‘papa en mama’-groepjes ingedeeld, wat inhoudt dat twee
Ody-leden van het bestuur en de ASO ongeveer 10 eerstejaarsleden stimuleren om
naar activiteiten te gaan. Jammer genoeg is de situatie zoals we allemaal weten op
dit moment nog veel zwaarder dan we aan het begin van het seizoen hadden
gedacht en gehoopt. Dit betekent helaas dat we vrijwel geen activiteiten kunnen
organiseren. Daarnaast merken we dat er - mede onder de eerstejaarsleden - heel
weinig animo is om online wat te doen om elkaar te leren kennen. Wat in dit kader
verder belangrijk is om te melden, is het lustrum van dit jaar. Zo kregen wij een vraag
van Noah Sloots over welke mogelijkheden er zijn met betrekking tot het organiseren
van het lustrum. We hebben hier binnen het bestuur en met de Lustrumcommissie
over gesproken en we zien het organiseren van het lustrum somber in door alle
beperkingen van dit moment. We hebben daarom besloten om het lustrum te
verplaatsen naar mei 2022. De lustrumweek van dit jaar krijgt een andere invulling
dan de originele activiteiten.

4. Tot slot hebben we onszelf als doel gesteld om bezig te gaan met het terrein op
Olympos, om de gezelligheid langs de lijn in de toekomst te bevorderen. Door alle
beperkingen omtrent corona hebben we gelukkig hier veel aan kunnen doen. Een
deel van de planken van de tribune wordt vervangen en de tribune wordt ook
opnieuw geverfd, om het wat meer kleur te geven. Daarnaast is er met het geld van
de VvO’s een pannakooi aangeschaft. We hopen dat dit ook voor wat meer reuring
langs de lijn kan zorgen op zaterdagen, wanneer tijdens de wedstrijden lekker kan
worden gevoetbald. Verder wilden we ook de DJ-cie vaker overdag inzetten. Hoewel
dit uiteraard niet gaat op het moment, is het wel fijn dat we een draaitafel voor bij de
blokhut hebben kunnen aanschaffen. Naast al dit moois is het echter niet gelukt een
overkapping te realiseren; deze doelstelling bleek hoogstwaarschijnlijk toch te
ambitieus.

Anne S. zegt dat het mooi is dat de blokhutverbouwing doorgaat en vraagt of er ook nieuwe
ballen zullen zijn als de verbouwing klaar is en het materiaal up to date is.

Steven vertelt dat we op dit moment de ballen nog niet aangeschaft hebben omdat er nog
geen ruimte is. Ze zullen er zeker zijn nadat de verbouwing af is.

Steven geeft het woord aan Jesse.

4.1 Financieel beleid
Jesse bedankt Steven en geeft een update over de financiële situatie van Odysseus. Het
voornaamste om aan te kaarten zijn de financiële gevolgen door Corona voor Odysseus.
Odysseus verkeert ondanks corona nog steeds in een financieel gezonde situatie. Dit heeft
ermee te maken dat de inkomsten en uitgaven voornamelijk bestaan uit vaste posten.
Hiermee blijft de invloed van corona gelukkig beperkt. Natuurlijk zijn er wel invloeden waar
op voorhand niet op gespeculeerd kon worden.
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Zoals inmiddels bekend is, zal het lustrum verplaatst worden naar volgend jaar. Dit resulteert
in de volgende financiële gevolgen voor Odysseus:

● Op de activiteiten in de lustrumweek zelf maakt Odysseus geen verlies. Voor deze
week zijn nog geen investeringen gedaan en hierdoor lopen wij geen financieel
risico.

● De besteding van het lustrumvijfje gaat naar volgend seizoen. Leden die zich dit jaar
nog uitschrijven en hier dus geen gebruik van maken krijgen het lustrumvijfje terug
overgemaakt. Andere leden profiteren volgend seizoen van het lustrumvijfje.

● De kosten die gemaakt zijn ten behoeve van het lustrumlied en lustrumboek zijn
geen extra verlies. Deze kunnen doorgeschoven worden naar volgen jaar.

● De geplande investering van €1.000,- in het lustrum zal hiermee teniet worden
gedaan. Het is aan het volgende bestuur om te besluiten of zij dit volgend jaar willen
doorvoeren.

Daarnaast een update van de investeringen die wij zouden doen dit seizoen. 

● De blokhutverbouwing pakt fors duurder uit dan we op voorhand voorspeld hebben.
Toch zien we hier voldoende toegevoegde waarde voor om deze verbouwing door te
zetten. Daarbij is voor deze investering de flexibele subsidie aangevraagd. 

● De investeringen in het scheidsrechterssysteem zullen minimaal blijven. Helaas zijn
er te weinig wedstrijden gevoetbald om hier een fatsoenlijk beeld van te krijgen. 

● Voor de DJ-commissie is een draaitafel aangeschaft.
● Door de blokhutverbouwing door te zetten, ontstaat ook de mogelijkheid om het

aantal ballen per team te vergroten. Deze investering zal hierom doorgezet worden. 

Jesse geeft het woord aan Marien.

4.2 Externe zaken
Marien vertelt over corona afspraken met huidige sponsoren. Vorig seizoen zijn er met
Recruit a Student andere afspraken dan normaal gemaakt door corona. Maar ook andere
sponsoren zijn geraakt door de crisis. Daarom hebben we nu ook met Bison Bowling,
Voetbaltrips en met Dress me andere afspraken gemaakt.

Verder zijn we het afgelopen halfjaar samen met de sponsorcommissie op zoek gegaan naar
nieuwe sponsoren. Allereerst is er gezocht naar een nieuwe stamkroeg. Wij hebben begin
dit jaar hele duidelijke afspraken gemaakt met de Rex. Zij konden zich al in de eerste maand
niet aan deze afspraken houden. Om deze reden zijn we wat verder om ons heen gaan
kijken naar een andere mogelijke samenwerking met kroegen. We hebben al verschillende
kroegen benaderd, en hebben ook al een aantal gesprekken gevoerd. Echter, door corona
zijn deze gesprekken nog niet ver gevorderd. Deze worden weer opgepakt als de kroegen
weer open zijn.

Ten tweede hebben wij voor dit jaar een doel om ook een hoofdsponsor voor de mannen te
vinden. Wij hebben, samen met de sponsorcommissie, het afgelopen halfjaar gezocht naar
een hoofdsponsor, maar door corona hebben veel bedrijven geen ruimte voor sponsoring.
Wij zullen ook komend half jaar blijven zoeken naar een hoofdsponsor.

Ten slotte willen wij ook een samenwerking met een snackbar opstarten dit jaar. Echter, lijkt
het ons praktisch om eerst een samenwerking met een kroeg op te starten, zodat we
rondom die kroeg de snackbars kunnen benaderen.

Lucas vraagt wat voor kroegen er op de lijst staan die zijn benaderd of nog benaderd
worden.

Marien vertelt dat we op gesprek zijn geweest bij Otje, ’t Pandje, Mick O’ Connells. De
Vrienden staat op de planning en we hopen ook een gesprek te gaan voeren met ’t Gras van
de Buren.

3



Lucas vraagt wat de voorwaarden zijn waar we kroegen op afrekenen of juist benaderen.

Marien vertelt dat teams er doordeweeks terecht moeten kunnen zodat ze niet alleen in
Olympos hoeven te hangen. Maar ook op zaterdag willen we een besloten borrel kunnen
houden. Er moet ook wat voor ons in zitten, kroegen moeten ons iets te bieden kunnen
hebben.

Mathijs vraagt of er weer naar de populariteit van de Rex is gevraagd in de enquête.

Marien vertelt dat we dit niet gedaan hebben omdat het dat jaar ervoor al was gevraagd.

Mathijs stelt dat uit de enquête van het jaar ervoor bleek dat de Rex vrij populair blijft.

Steven vertelt dat we hebben besloten om hier niet naar te vragen omdat er niks is
veranderd. De tevredenheid lag rond de 68%, dus wel oke. Toch merken we dat mensen om
ons heen blijven zeggen dat we moeten blijven kijken naar andere kroegen. Samen met de
groeiende problemen met de betalingen bij de Rex zeggen we niet dat we per se
overstappen maar we kijken wel om ons heen.

Jarne vraagt of er rekening mee wordt gehouden wat voor kroeg het wordt omdat het fijn is
om wel te kunnen dansen in de stamkroeg.

Marien antwoord dat er in de gesprekken gekeken wordt of die kroeg bij Odysseus past. We
willen wel de mogelijkheid hebben om feesten en borrels te houden.

Mathijs vraagt of er hierover wordt gestemd tijdens een ALV als er een nieuwe kroeg is
gevonden.

Steven stelt dat wij zelf een mening vormen over wat wij willen, als wij willen weten wat de
leden willen komt dit in de ALV naar voren.

Bas stelt dat hij niet vindt dat het door de ALV hoeft te gaan omdat hij er vertrouwen in heeft
dat dit goed komt.

Marien vertelt dat we op het moment op 51 VVO’s staan, dus we hadden een mooi bedrag
om hieraan uit te geven. We hebben de mondkapjes ontworpen en naar alle leden en VVO’s
thuis gestuurd. We hebben ze ook naar VVO’s zelf gestuurd met het oog op behouden van
de VVO’s. Verder hebben we van het geld een makkelijk opbouw- en afbreekbare pannakooi
gehaald. We hopen dat dit extra gezelligheid langs de lijn brengt op de zaterdagen. Het
overige gedeelte van het bedrag zal nog in nieuwe ballenzakken voor alle teams worden
gestoken.

Mick vraagt of er een of twee ballen ter beschikking worden gesteld op de zaterdag om te
voetballen in de pannankooi en of er nog VVO-stickers op de pannakooi worden geplakt.

Marien antwoord dat wij uiteraard een bal uit de blokhut kunnen uitlenen aan de mensen die
in de pannakooi willen voetballen en dat er nog stickers komen.

Marien geeft het woord aan Steven.

4.3 Organisatorisch beleid
Steven vertelt dat het bestuur alweer hard op zoek is naar een kandidaatsbestuur voor
volgend jaar. De inschrijvingsperiode hiervoor opent op 1 maart. Op 26 februari zal er een
besturen info avond plaatsvinden online.

Daarnaast wordt er ook hard gewerkt aan een nieuw meerjarenbeleidsplan, omdat het
vorige meerjarenplan alweer vijf jaar geleden is geschreven. De eerste overleggen om in de
breedte input op te halen bij commissie hebben al plaatsgevonden. Ook zijn we met het
bestuur aan het brainstormen over de verschillende onderwerpen en wordt er met de
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Technische Commissie gesproken over het voetbaltechnische kader voor de komende vijf
jaar.
Toch willen we uiteraard ook graag de input hebben van de leden. Vanwege corona kan dit
echter niet fysiek. Er zullen daarom halverwege maart verschillende zoomsessies
plaatsvinden met de teams. Er zal worden gevraagd naar de mening van de leden en hoe zij
het beleid voor de komende jaren voor zich zien.

Steven geeft het woord aan Afra.

Duurzaamheid
Op het gebied van duurzaamheid zijn Florence en Afra bezig geweest om te kijken wat er
buiten de activiteiten om mogelijk is op het gebied bij Odysseus. Allereerst hebben we het
nieuwe herbruikbare cups besteld met opdruk voor tijdens de rust van voetbalwedstrijden.
Hierdoor gaan we ervan uit dat leden ze minder snel weg gooien en wij een stuk minder
papieren bekers hoeven te gebruiken.

Daarnaast hebben we alle merchandise uitgezocht en alle sportshirts die over waren van de
Odysseus toernooien weggegeven aan het Asielzoekerscentrum in Utrecht. Ook voor
andere merchandise die wij niet meer verkopen of waar een oud logo op staat gaan we
weggeven aan een goed doel, zodat er een goede bestemming voor deze spullen komt.

Ten derde zijn we in gesprek met Olympos om mee te doen aan een traject van de KNVB
waarbij wordt gekeken hoe het staat met het energieverbruik om en rond de velden. Hier zal
een officieel adviesrapport uit komen waardoor we kunnen zien waar er verbeterpunten
liggen voor Odysseus en Olympos.

Mick vraagt hoeveel hard plastic cups er nog over zijn van vorig jaar en of het wel duurzaam
is om er nu nog meer te gaan bestellen.

Afra antwoordt dat er bekerhouders zijn gekocht voor de bekers waardoor de bekers terug
moeten worden gezet en het duidelijker is dat ze niet weggegooid. Daarnaast zijn de bekers
nu bedrukt waardoor dit ook duidelijker moet zijn. Ten slotte beginnen we met alleen de
thuisspelende teams de duurzame cups te geven omdat we dit bij hen goed kunnen
promoten via social media.

Mick antwoordt dat hij het erg eens is met het idee om thuisspelende teams deze bekers
eerst alleen te geven en te blijven inventariseren hoeveel bekers er zijn en hoeveel er
worden weg gegooid.

Afra geeft het woord aan Cleo.

4.4 Sportief beleid
Cleo vertelt dat we de eerste weken van het seizoen het nieuwe scheidsrechterssysteem
getest hebben. Het liep toen erg goed, er waren steeds meer geïnteresseerden die wel eens
een fluitdienst wilde oppakken. De eerste vier diensten werden meteen opgepakt door
clubscheidsrechters, het voorrang systeem werkt dus erg goed. Om de gewone Fluit je
Rijkers ook een kans te geven hebben we toen gevraagd aan de clubscheidsrechters om de
daaropvolgende fluitdiensten aan de Fluit je Rijkers te geven, en die werden ook snel
opgepakt. Vooralsnog een geslaagde proef dus! Eigenlijk begon het pas echt lekker te lopen
toen de competitie stopte.

Bas vraagt hoeveel mensen nu meedoen aan Fluit je Rijk?

Cleo antwoord dat er 12 Fluit je Rijkers in de whatsapp groep zitten.
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Scheidsrechters
Er hebben drie leden aan het begin van het jaar aangegeven geïnteresseerd te zijn in het
volgen van een BOS-opleiding, waarvan er eentje is begonnen, maar i.v.m. corona staat dat
nu even stil. Uit de enquête kwam ook naar voren dat de animo voor zowel Fluit je Rijk als
het volgen van een scheidsrechtersopleiding er zeker is, dus dat biedt mogelijkheden voor
volgend seizoen. Verder heeft dit jaar ook de scheidsrechterscommissie een impuls gehad.
De leden die voor het eerst moesten fluiten hebben de mogelijkheid gekregen voor
ondersteuning vanuit de ScheidCie. Ook was het plan om in de week van de scheidsrechter
de ScheidCie op zaterdag bij de blokhut te laten zijn, en die week extra te promoten voor
FJR. Helaas was dat in de week dat de competitie werd geannuleerd en kon dat dus niet
doorgaan.

Trainersplatform
Samen met de Technische Commissie zijn we bezig geweest om het trainersplatform op te
zetten. Dit is inmiddels, in samenspraak met alle trainers, gelukt. We hebben 12 accounts op
het platform genaamd ‘The Coaching Manual’ aangeschaft. Op dit platform zijn een grote
hoeveelheid trainingen te vinden, waaronder ook 1,5 meter trainingen. Ook is met een tool
mogelijk zelf oefeningen te creëren. Deze oefeningen kunnen gedeeld worden met de
trainers van andere teams. Momenteel wordt er ook gewerkt aan een soort chat functie op
het platform, zodat men commentaar kan geven en vragen stellen. We hopen dat tegen de
tijd de meeste trainers het platform echt kunnen gebruiken voor oefeningen, deze functie
beschikbaar is. De inloggegevens zijn eind januari naar de trainers verzonden.

UEFA A
Een van de trainers van Heren 1 gaat komend jaar de UEFA A opleiding volgen, we hebben
daarin met hem een overeenkomst gesloten wat betreft financiën. We zijn erg blij dat hij
deze opleiding gaat volgen en verwachten dat de kennis die hij zal vergaren ook kan delen
met andere trainers van onze vereniging.

Technisch Beleid
Dit jaar is het nieuwe technische beleid ingegaan en zoals in het beleidsplan staat hebben
we na een halfjaar het beleid geëvalueerd. Omdat de competitie al snel stil kwam te liggen is
deze evaluatie in een kleinere groep gedaan. Deze evaluatie was erg nuttig. De nieuwe
versie van het technisch beleid komt deze maand op de website.

Bas vraagt wat er uit de evaluatie is gekomen.

Steven antwoord dat er op dit moment niet heel veel bijzonders is uitgekomen. Het bleek
lastig om te evalueren door het uitblijven van voetbal. We hebben nagedacht of de grootte
van dit plan overzichtelijk is en of het moet worden ingekort. Er zijn geen grote
veranderingen uitgekomen. We gaan wel meegeven aan het nieuwe bestuur dat ze dit nog
meer kunnen evalueren als er weer wordt gevoetbald.

Cleo geeft het woord aan Florence.

4.5 Sociaal beleid
Eerstejaars
Met ingang van september werden de papa & mama groepen geïntroduceerd. Het doel
hiervan was om de binding tussen eerstejaars en Odysseus te versterken. Er werden
verschillende uitjes gepland binnen de papa & mama groepen en was hier voldoende animo
voor. De meerderheid van deze uitjes kon echter niet doorgaan. De coronamaatregelen
maakten het lastig om een ludieke activiteit te organiseren. Er zijn pogingen gedaan om
online borrels, pubquizzes en andere spellen te organiseren. Hier was helaas weinig animo
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voor. Het annuleren van de Natrap kwam het enthousiasme onder de eerstejaars ook niet
ten goede. Gelukkig hebben we met ingang van zondag 20 februari een eerstejaarsactiviteit
kunnen organiseren. Deze activiteit houdt in dat eerstejaars in tweetallen met elkaar een
rondje gaan wandelen. En we merken dat er animo is voor deze activiteit. In de tussentijd
blijven we kijken, indien mogelijk naar een optie om de eerstejaars nog meer te betrekken bij
de vereniging. 

Activiteiten
Afgelopen half jaar is het een uitdaging geweest voor de commissies om een activiteit te
organiseren die passend is bij de geldende coronamaatregelen. In september en oktober
waren er gelukkig wat opties waar commissies iets mee konden doen. Veel leden geven aan
dat ze heel blij zijn met alle activiteiten die er wél georganiseerd kunnen worden. Met name
fysieke activiteiten zijn succesvol. De online activiteiten slaan helaas steeds minder goed
aan omdat het immers niet aanvoelt als een volwaardige Odysseus activiteit. Desalniettemin
blijven commissies zich flexibel opstellen, tonen ze hun inzet en enthousiasme en blijven ze
(online) vergaderen om een mooie activiteit neer te zetten. Iets wat bewonderenswaardig is
en stimulerend is voor de sfeer en binding met Odysseus. 

Accommodaties: natrap en ledenweekend
In augustus kon de aftrap helaas geen doorgang vinden vanwege corona. Een succesvolle
seizoensopening zorgde gelukkig wel voor een gezonde Odysseus start. Veel eerstejaars
maakten op deze manier goed kennis met onze mooie vereniging. De eerstejaars werd een
natrap in februari beloofd onder de verwachtingen dat het tegen die tijd mogelijk zou zijn. Tot
onze spijt was corona nog niet gevlogen en werden de maatregelen vanaf eind oktober tot
nu veel strenger. Dit hadden wij helaas niet overzien waardoor we de natrap hebben moeten
annuleren. 

Ook het ledenweekend is helaas geannuleerd. Het was bij het plannen hiervan niet wenselijk
om nog een nieuwe accommodatie te boeken. Odysseus heeft ten eerste nog een
tegoedbon bij Esmland. Deze bon hebben we tegoed van het ledenweekend van 2019/2020
toen het ledenweekend niet door kon gaan. Ten tweede heeft Odysseus een waardevast
bedrag openstaan bij het Woelige Nest. Deze locatie was bedoeld voor de Natrap. En tot
slot is de locatie Kattenveld geboekt voor de Aftrap van 2021/2022 en nog niet geheel zeker
is of deze dit jaar door kan gaan. In maart zal opnieuw gekeken worden naar de
mogelijkheden voor de AcCie om eind april of begin mei een vervangende activiteit te
organiseren voor het ledenweekend. 

Mathijs vraagt of we die tegoeden niet terug kunnen krijgen.

Florence antwoord dat we die van Emsland niet terug kunnen krijgen, dat is een tegoedbon,
en kunnen we dus bij hen besteden. Het Woelige Nest is hetzelfde idee. Je hebt een
bepaald bedrag, die kunnen we later nog weer bij hen besteden.

Anne S. vraagt of dat juridisch allemaal mag dat ze die vouchers geven? En zit er
houdbaarheid op?

Florence antwoord dat er niet echt een vervaldatum is waarvoor we het moeten besteden.
Dus in principe kan dat binnen nu en twee jaar.

Nyncke stelt dat het wel goed is om dit zwart op wit te hebben staan, zodat we in ons recht
staan daarbij.

Florence antwoord dat dit inderdaad het geval is bij Het Woelige Nest. Bij Emsland gaan we
hiernaar kijken.
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Commissies
● Zatco

Begin dit jaar was het budget van de ZatCo voor de avondactiviteiten verhoogd van €50,-
naar €200,- met als doel om de ZatCo uitdagend te houden voor de leden en de ZatCo meer
handvatten te bieden. Het budget heeft dit jaar nog niet veel kunnen betekenen vanwege
corona, echter heeft de ZatCo zich in dit coronaseizoen weer op de kaart weten te zetten.
De ZatCo was zeker in deze tijden een bruikbare en gewenste commissie. De ZatCo heeft
zo in oktober een succesvolle trekjebakwedstrijd gehouden en in december was het tijd voor
de zoektocht naar Argos en zijn sint. 

● MediaCie
Ook merken we in deze tijd dat de MediaCie veel kan betekenen voor Ody. Deze commissie
zorgt voor meer binding en verbinding onder de leden. De MediaCie had haar grote succes
in januari toen zij kwamen met de fitorfatchallenge waarbij men een sportieve opdracht
moest doen of een bak moest trekken. Daarnaast is ‘het stokje’ voor nu even overgedragen
aan de MediaCie om de PB zo meer te ontlasten en de MediaCie een taak te geven waar ze
een goede invulling aan kunnen geven. Een derde verandering in de MediaCie is de
integratie van de websitecommissie. Er zijn verschillende commissieleden aangesteld als
commissaris website en er zijn drie bestuursleden aangesloten bij de MediaCie voor de
ondersteuningen in het onderhouden van de website. Begin november is er ook een
overdracht geweest van de website tussen Tamar, Marien en de nieuwe website
commissarissen. Inmiddels zijn ook alle foto’s geplaats op het beschermde platform
MyAlbum en worden foto’s niet langer geplaatst op Facebook. 

● Snowco
In augustus is de wintersport geboekt bij Totally. De inschrijvingen zijn vervolgens in oktober
opengegaan waarbij de leden geïnformeerd zijn over de annuleringsregeling. Ook werd de
leden geadviseerd om even te wachten met het doen van de aanbetaling (100 euro). In
november werd vervolgens de wintersport geannuleerd. Lange tijd wilde Totally niet op zoek
gaan naar een oplossing. In november kwamen ze met een voorstel. Totally zou de reis
annuleren waardoor Odysseus geen annuleringskosten hoefde te betalen in ruil voor een
tweejarig contract bij Totally. Dit betekent dat de wintersportvakanties van 2021/2022 en
2022/2023 geboekt zullen worden bij Totally. Voor de leden die al een aanbetaling hadden
gedaan (dit betrof circa 3 leden) geldt het voucherverhaal: de aanbetaling (100 euro) krijg je
terug in de vorm van een voucher. De voucher kan men na 6 maanden inwisselen voor
contanten. Totally heeft dan nog 6 maanden om dit terug te betalen. De SnowCo heeft
daarna nog geprobeerd een schaatsactiviteit op te zetten in januari. Deze kon helaas geen
doorgang vinden door de invoering van de lockdown. 

● Lucie
Naar aanleiding van de huidige coronamaatregelen en de verwachtingen voor in mei,
achtten we de kans klein dat een lustrum in haar oorspronkelijke staat doorgang kan vinden.
Daarom hebben we besloten om het lustrum naar 2021/2022 te verplaatsen. Het lustrum zal
uiteraard in de week van 23 mei plaatsvinden. Binnenkort volgt een vergadering met de
voorzitter van de LuCie en nog een aantal andere commissieleden samen met twee
bestuursgenoten. Het doel van deze vergadering is om te inventariseren wat er moet
gebeuren om de overdracht naar de LuCie van 2021/2022 zo goed mogelijk te laten
verlopen. Tevens wordt nagevraagd welke leden van de huidige LuCie volgend jaar door
willen en zal de commissaris intern een vacature uitzetten om de nieuwe LuCie aan te
vullen.
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Mathijs vraagt waarom wij toch nog annuleringskosten moesten betalen aan Totally
aangezien het door onmacht werd gecanceld.

Florence antwoord dat het niet door onmacht is gecanceld. Totally kwam in november met
dit voorstel, toen moesten wij op dat moment een beslissing maken om annuleringskosten te
betalen of het risico lopen dat zij het zelf moesten annuleren. Als we hierop wachtten liepen
de annuleringskosten steeds hoger op, dus dit was de meest veilige keuze.

Mathijs reageert dat hij het snapt maar geeft aan dat we altijd een goede prijs krijgen door
de concurrentie tussen aanbieders en dat dat nu wegvalt.

Florence reageert dat er is afgesproken met Totally dat zij een prijs moeten aanbieden die
gelijk is aan concurrerende prijsaanbieders.

Waardering
Tot slot vinden wij het erg belangrijk om de inzet en volhardendheid van onze vrijwilligers te
erkennen en hen hiervoor te bedanken. Met name in deze tijd is het volgens ons belangrijk
om deze erkenning te geven. Als blijk van waardering en ter herinnering aan de inzet van
onze vrijwilligers in dit coronajaar schenken wij hen een presentje wat past bij dit coronajaar.
Eind dit jaar hopen wij nog een vrijwilligers bedankdag te mogen organiseren. 

Florence geeft het woord aan Steven.

4.6 Olympos
Steven vertelt over de ontwikkelingen op het gebied van ons terrein op Olympos. Allereerst
de blokhutverbouwing: we hopen dat dit eind maart of begin april af zal zijn.

Naast de verbouwing van de blokhut zelf was ons doel ook om een overkapping te
realiseren langs de lijn, zodat toeschouwers ook bij regen kunnen komen kijken en zo de
gezelligheid langs de lijn wordt bevorderd. Dit gaat helaas niet lukken omdat er ten eerste
geen permanente dingen meer worden bijgebouwd op ons terrein. Dit sluit al een heleboel
mogelijkheden uit helaas. We hebben verder de mogelijkheden onderzocht om een soort
tarp of zeil aan te schaffen, maar ook dit lijkt niet heel realistisch. Het zou namelijk een vrij
lastig project worden met redelijk wat kosten, wat in de praktijk heel weinig oplevert. Na een
gesprek met de aannemer en de accommodatiemanager van Olympos lijkt een grote
horecaparasol nog de beste en meest haalbare optie. Dit lijkt ons echter erg onhandig.
Daarnaast zijn we al in het bezit van een paar andere, ‘normale’ parasols. Omdat wij nog
niet zo veel perspectief zagen in een dergelijke oplossing, hebben we dit doel voorlopig toch
even aan de kant geschoven.

Overigens heeft de coronacrisis ook zo zijn voordelen. De velden krijgen namelijk in de
jaarlijkse enquête een veel hogere score dan voorheen. Dit is natuurlijk niet zo gek, maar
toch een klein lichtpuntje om in deze donkere tijden ook te benoemen.

Olympos 2.0
Zoals eerder aangegeven is dit jaar wederom een cruciaal jaar in het proces rondom
Olympos 2.0, met de vaststelling van de omgevingsvisie voor het Utrecht Science Park.
Logischerwijs is dit proces enigszins vertraagd. Zo is er een aantal inspraakmomenten een
beetje opgeschoven ten opzichte van de plannen van vorig jaar.
Afgelopen najaar zijn de deelsessies afgerond, waarin inwoners van Utrecht mee konden
praten over onderwerpen die in de omgevingsvisie naar voren komen. Daarnaast is na wat
navragen en kort zitten van onze kant een aparte meeting georganiseerd om met de SSV’s,
Olympos en de Sportraad te praten over het onderwerp ‘sport’. Dit was erg nuttig, we
hebben veel relevante input kunnen leveren waar de mensen van de gemeente en de
universiteit wat mee kunnen. Zij zijn op dit moment bezig met het in elkaar zetten van een
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concept-omgevingsvisie. Op 4 maart volgt nog een 2e USP-lab over de integrale visie en
keuzes van de concept-omgevingsvisie. Vervolgens zal er rond april/mei nog een formeel
inspraakmoment zijn om te reageren op dit document. Men verwacht in het najaar van 2021
de definitieve besluitvorming door het college en de gemeenteraad.

Verder is er dit jaar, in samenwerking met de werkgroep Olympos 2.0, een naslagwerk
opgesteld. In dit document is alle relevante informatie rondom Olympos 2.0 neergelegd en
concrete uitgangspunten geformuleerd die voor Odysseus gelden bij het praten met
verschillende partijen. Dit document is voor intern gebruik bedoeld, om de overdracht te
vergemakkelijken en continuïteit te waarborgen.

Bas vraagt hoe groot de kans is dat er een vierde veld komt.

Steven antwoord dat hij die kans acht niet heel groot acht. Hebben we zeker voor gepleit. Er
is alleen heel weinig ruimte, en er is veel onduidelijkheid of Olympos blijft op de plek waar
het nu is, of als het wordt verplaatst waar dat dan heen is. Wat ik wel zie gebeuren is dat er
een extra rugby/voetbalveld komt. Nadeel zou kunnen zijn dat het ver is van de rest van de
sportvelden komt te liggen.

Bas vraagt of er reactie is gekomen op het filmpjes van TeamUtrecht over studentensport en
het tekort aan ruimte.

Steven antwoord dat er wel meer aandacht voor is bij o.a. de gemeente, en we zijn hard aan
het lobby’en. Er is ook een open brief gestuurd vanuit verenigingen. De wethouder moet hier
ook steeds meer naar kijken. Het filmpje is hier onderdeel van, en dit is een positieve
ontwikkeling.

Bas reageert hierop dat hij zag in die brief dat er onduidelijkheid is wie er verantwoordelijk
voor is. Dit is wat mij betreft het belangrijkste voor Odysseus de komende jaren. Er is vrijwel
niks onduidelijk. Dat is jullie als bestuur niet aan te rekenen, maar dit is wel iets waar heel
veel aandacht heen mag.

Joren vraagt of we enig idee hebben of het mogelijk is om extra velden te krijgen aan de
andere kant van de snelweg.

Steven antwoord dat dat er niet in zit, dat valt niet onder USP. Wat wel zo is, is dat er
meerdere opties zijn voor de inrichting van USP, er is bijvoorbeeld een optie om te
verplaatsen naar de schapenweide bij de Uithof. Maar ook dit blijft nog onduidelijk.

Steven geeft het woord aan Esra.

Esra hamert de halfjaarbalans af.

Esra last een pauze in om 20:02.
Tijdens de pauze vertrekken Anne Ham, Julian Markus en Anouck Bahnerth.

Esra heropent de vergadering om 20:15 en geeft het woord aan Steven.

5. Resultaten tevredenheidsenquête
Steven vertelt over de tevredenheidsenquête die ook dit jaar is afgenomen. De enquête is
146 keer ingevuld, wat jammer genoeg aanzienlijk minder is dan voorgaande jaren. We
merkten dat het toch moeilijker is om mensen te stimuleren de enquête in te vullen dan
andere jaren; hoewel het lastig blijft om in te schatten hoeveel invloed corona hierop heeft,
denken we wel dat dit veel verschil heeft gemaakt. Desondanks leverde de enquête veel
interessante resultaten op waar we wat mee kunnen. Om te beginnen is het gemiddelde
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rapportcijfer gestegen ten opzichte van voorgaande jaren: de respondenten gaven
Odysseus gemiddeld een 8,4. Dit is natuurlijk erg mooi.

De meeste respondenten zien Odysseus als een gezellige en studentikoze vereniging. Dit is
eigenlijk altijd zo geweest. Wat opvalt is de stijging in het professionele en prestatiegerichte
karakter van de vereniging. Deze percentages gingen van ongeveer 40% naar 69% en 59%.
Waar dit door komt is moeilijk te zeggen. Het zou bijvoorbeeld te maken kunnen hebben met
de eerdere aanschaf van bepaalde trainingsmaterialen. Het verschil zou echter ook erg goed
te maken kunnen hebben met de verhoudingen in de respondenten. Hoewel er namelijk
minder reacties binnen zijn gekomen dan vorig jaar, is het aantal respondenten uit de
A-selectie gelijk gebleven ten opzichte van vorig jaar (52).

Daarnaast zijn veel leden tevreden over de indeling van de Technische Commissie en zou
vrijwel iedereen Odysseus aanraden bij vrienden. Met betrekking tot corona vallen nog een
paar dingen op. Allereerst is 92% blij met de mogelijkheid om te trainen in aangepaste vorm.
Op sociaal vlak zien we dat 77% zich nog steeds verbonden voelt met Odysseus. Wel geeft
79% aan zich minder verbonden te voelen met Odysseus dan voorheen. Hoewel dit heel
logisch is, vinden we dit uiteraard heel jammer. Vooral voor de eerstejaarsleden is de
coronacrisis lastig, zo merken we. We zien namelijk dat slechts 38% aangeeft mensen
buiten het eigen team om te kennen. Worden de eerstejaarsleden bij deze vraag echter niet
meegerekend, dan ligt dit percentage op 58%, ongeveer gelijk met de uitkomst van vorig
jaar. Het blijft kortom erg lastig om mensen te ontmoeten. We nemen dit dan ook mee bij het
verzinnen van activiteiten.
Tot slot de trainersenquête. Ook onder de trainers is dit jaar namelijk een enquête uitgezet,
die 28 keer is ingevuld. Hier kwam onder andere uit naar voren dat 89% zich gewaardeerd
voelt door de vereniging, waar we erg blij mee zijn. Het percentage dat weet waar hij/zij
trainingsoefeningen kan vinden ligt op 71%, wat we door middel van de invoering van het
trainersplatform hopen te verhogen. Tot slot vindt 61% dat er voldoende trainingsmateriaal
beschikbaar wordt gesteld. Dit lag voornamelijk aan het aantal ballen. Na de
blokhutverbouwing zullen er meer ballen beschikbaar zijn.

Steven geeft het woord aan Esra.

Esra hamert de enquêteresultaten af.

Esra geeft het woord aan Jesse.

6. Tussenstand begroting en prognose
Jesse bedankt Esra en geeft een beeld van de tussenstand van de begroting en de
prognose voor het tweede halfjaar.

6.1 Baten
Allereerst een overzicht van de inkomsten van de sponsoring. Door ons coulant op te stellen
tegenover sponsoren lopen wij als Odysseus inkomsten mis. Geschat wordt dat hierdoor de
sponsorinkomsten zo’n €2.000,- lager zullen uitvallen. 

Lucas vraagt wat het betekent voor de leden dat we 2000 euro gaan missen?

Jesse antwoord dat de leden dit niet gaan merken. We hebben wat tegenvallers bij de
inkomsten, maar ook wat meevallers bij de uitgaven, waardoor de gevolgen minimaal
blijven.

Jesse vervolgt met een toelichting over de subsidies. We hebben momenteel de helft van de
subsidies van Olympos ontvangen en verwachten de tweede helft evenveel te ontvangen.
Voor de overige subsidie heeft Odysseus op dit moment al €1.114,07 ontvangen. Dit komt
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doordat de coronasubsidie in het leven is geroepen en iedere studentensportvereniging
verbonden aan de universiteit een coronasubsidie heeft ontvangen van €1.000,-. Het is nu
nog afwachten hoeveel we van de flexibele subsidie zullen ontvangen.

6.2 Lasten
De blokhutkosten vallen duurder uit dan op voorhand is begroot. Dit komt met name door de
blokhutverbouwing. Overige kosten die hierbij betrokken zijn, zijn de kosten voor het
opknappen van de tribune. Dit kost ook iets meer dan op voorhand begroot is.

Er is nog weinig uitgegeven aan bedankjes en bestuursactiviteiten. Er lijkt ook niet veel
mogelijk om aan het begrote bedrag te voldoen dat hiervoor is begroot. Wij vinden het erg
belangrijk dat onze vrijwilligers zich gewaardeerd voelen. We zijn erg blij dat zij zich weten te
motiveren in deze tijden om Odysseus te helpen. Daarom spreken wij als bestuur de wens
uit om een blijk van waardering te uiten naar onze vrijwilligers.

6.3 Commissies
Er gebeurt relatief weinig op het gebied van commissies, er wordt weinig uitgegeven. De
lustrumcommissie staat momenteel op fors verlies. Dit komt door de investering in een
tweede batch biertjes. Als deze weer verkocht worden, zal ook deze commissie weer zo
goed als quitte spelen. Dus schaf vooral een sixpack biertjes aan!

Bas vraagt of mensen die aankomend jaar bij Odysseus komen ook het lustrumvijfje betalen
of dat hier een verschil in zit.

Jesse antwoord dat het plan is om nieuwe leden ook een lustrumvijfje te laten betalen omdat
zij hier ook gebruik van gaan maken. Leden die weg gaan krijgen deze vijf euro terug.

Jarne geeft aan dat hij opmerkt dat de tussenstand gelijk staat aan de prognoses, betekent
dit dat wij voor de meeste commissies geen kosten meer verwachten?

Jesse antwoord dat de commissies voornamelijk worden begroot op inkomsten die ze vanuit
activiteiten krijgen en de uitgaven van de commissies worden daarop aangepast. Dus er
wordt in principe vanuit gegaan dat alle commissies quitte spelen, daarom staan commissies
op gelijke inkomsten en uitgaven.

Esra hamert de tussenstand begroting en prognoses af.

7. WVTTK
Er zijn geen WVTTK’s binnen gekomen.

Esra hamert de WVTTK’s af.

8. Rondvraag
Esra hamert de rondvraag af.

9. Sluiting
Esra benoemt dat wij als bestuur een filmpje hebben gekregen ter waardering voor onze
inzet van leden. Hij bedankt iedereen daarvoor en zegt dat het ons extra energie geeft om
door te gaan!

Esra bedankt iedereen voor de aanwezigheid bij de ALV.

Esra sluit de vergadering om 20:36.
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