
Notulen Wissel-ALV d.d. 03/09/2021
Inloop: 19:30
Aanvang: 19:45
Locatie: de Aula, Academiegebouw, Domplein 29, 3512JE, Utrecht

Aanwezigen: Esra, Afra, Jesse, Steven, Florence, Marien, Cleo, Inge, YiYing, Dylan, Niels,
Sanne, Pim, Joëlle, Bas, Annet, Milan, Noah, Fenne, Isa, Pauline, Jarne, Kim, Milou, Evalien,
Emma, Joren, Nyncke, Ellis, Ko, Willem, Joris, Sietske, Britt, Joyce.
Afwezig met kennisgeving:
Aanwezig oud-leden: Lucas, Koen.

1. Opening
Esra heet iedereen welkom en opent de vergadering om 19:45.

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. Jaarverslag 2020-2021
Steven vertelt over het jaarverslag en benoemt de belangrijkste punten.

4.1 Corona
Allereerst, de coronapandemie. Het hele jaar heeft corona invloed gehad op de vereniging,
op verschillende manieren. Zowel op sportief vlak, als op sociaal vlak, heeft de pandemie
Odysseus toch best wel geraakt.

Er was in oktober sprake van een tweede lockdown. Vanaf dat moment werden er geen
wedstrijden meer gespeeld en was alleen aangepast trainen mogelijk. Helaas was even later
ook dit niet meer mogelijk, waardoor de vereniging sportief gezien echt even stil heeft
gestaan. Gelukkig kon er in het voorjaar weer worden getraind en werd er steeds meer
mogelijk. Dit resulteerde in de interne competitie, die erg geslaagd was. Het was leuk om
iedereen weer te spreken en vooral om iedereen te zien voetballen.

Op sociaal vlak was het ook niet altijd makkelijk. Voor elke activiteit moest goed worden
gekeken of deze door kon gaan, en zo ja, in wat voor vorm. Veel activiteiten zijn online of
fysiek met kleine groepjes mensen doorgegaan, wat toch zorgde voor een beetje
verbondenheid onder de leden. Wat leuk om te zien was, is dat de Zaterdagcommissie dit
jaar misschien wel de meest uitdagende commissie is geweest. Ondanks de maatregelen
hebben zij leuke activiteiten kunnen organiseren, waaronder een Sinterklaasspeurtocht.
Voor de eerstejaarsleden zijn er papa- en mamagroepjes gevormd, waarmee aan het begin
van het jaar - door een deel - is gebowld. Helaas kon door de lockdown destijds niet iedereen
wat ondernemen. In het voorjaar is er speciaal voor de eerstejaars een wandelactiviteit
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georganiseerd, om hen zoveel mogelijk bij de vereniging te betrekken. Helaas was hier niet
heel veel animo voor, zo bleek.

Tot slot de speerpunten. Met name als het gaat om de gezelligheid langs de lijn en het
verbeteren van het scheidsrechter systeem, is corona een storende factor geweest. Fluit je
Rijk leek veel potentie te hebben, maar is samen met het stoppen van de competitie stil
komen te liggen. Daarnaast is de gezelligheid langs de lijn eigenlijk het hele jaar verboden
geweest. Toch zijn we tevreden over de stappen die we dit jaar hebben kunnen zetten op alle
verschillende vlakken, onder meer door het verbouwen van de blokhut. In het jaarverslag is
verder beschreven welke ontwikkelingen er zijn geweest.

Een laatste leuke ontwikkeling betreft de aanschaf van de gedragsregelborden, met
gedragsregels voor langs het veld.

Er zijn geen vragen.

Steven geeft het woord aan Marien.

4.2 Sponsoring
Marien vertelt dat er aan het begin van het jaar drie doelstellingen waren voor sponsoring en
loopt deze bij langs.

Allereerst de stamkroeg. Al vroeg in het seizoen bleek dat de samenwerking met de Rex al
lange tijd niet meer verliep zoals we wilden, dus begon de zoektocht naar andere
mogelijkheden. Deze gesprekken hebben lang stilgelegen omdat de horeca dicht was, maar
zijn zodra de horeca wel weer open was in een stroomversnelling gekomen en Odysseus
heeft inmiddels een nieuwe stamkroeg. Ter bekendmaking wordt een filmpje afgespeeld.

De nieuwe stamkroeg van Odysseus is Walden! Binnenkort zullen hier ook de meters
naartoe verhuizen en Barry, de contactpersoon bij Walden, zal een speciale paarse muur
maken waar de score van de meter competitie bijgehouden zal worden. Deze muur wordt
versierd met allemaal teamfoto’s. Een meter zal €18 gaan kosten bij Walden. Dat is wat
duurder dan voorheen, maar helaas zijn de bierprijzen enorm omhooggegaan sinds corona.
Een los biertje zal voor leden €2 kosten en op de rest van de kaart krijgen Odysseanen 20%
korting. Hiervoor moet men wel laten zien dat je lid bent bij Odysseus door de Odypas te
laten zien. Deze staat sinds kort op de OdyApp. Ook is het mogelijk om activiteiten als
datediners en teamuitjes bij Walden te organiseren.

Ten slotte de hoofdsponsor voor de heren. Ook dit is gelukt, en ook dit wordt Walden. Ze
gaan namelijk meer dan €5000 sponsoren komend seizoen waardoor alle heren teams
binnenkort nieuwe wedstrijdshirts zullen krijgen met daarop het Walden logo. Daarnaast
zullen ze ook een bord langs het veld nemen.

Ten slotte is het niet gelukt om een samenwerking aan te gaan met een snackbar omdat de
zoektocht naar de stamkroeg en dit rondkrijgen de prioriteit werd.
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Lucas: allereerst gefeliciteerd, het was de hoogste tijd na de Rex. Wat zijn de
betalingsafspraken bij Walden?

Marien: wij factureren meestal in mei. Zij beloven dan gewoon die factuur te betalen. Er is nu
een contract voor een jaar waarbij de Walden iets meer dan €5000,-.

Bas: zijn er afspraken over wanneer er geëvalueerd wordt met de Walden?

Marien: het wordt sowieso dit jaar veel geëvalueerd, in oktober hoogstwaarschijnlijk. Dat is
ook aan Pim. Het is wel voor langere tijd het plan om samen te werken, hopelijk jaren. Zo
zag de Walden deze samenwerking zeker ook.

Annet: de herenselectie krijgt nieuwe shirts, wat gaat er met oude shirts gebeuren?

Marien: veel shirts kunnen niet meer gebruikt worden. Die shirts zijn bedrukt. DressMe zegt
over herbedrukking dat het niet meer kan, wordt alleen maar lelijker. Als je om je heen kijkt
zie je dat het met veel van de shirts het geval is. Met de shirts die wel goed zijn kunnen we
vast nog wat doen. Dit jaar zijn er al oude shirts naar een goed doel gegaan, dit is al een
mooie oplossing.

Marien geeft het woord aan Afra.

4.3 Vertrouwenscontactpersoon
Afra vertelt dat er afgelopen jaar is gezocht naar nieuwe vertrouwenscontactpersonen. Op dit
moment heeft Nyncke Lemmens de cursus hiervoor gevolgd bij NOC NCSF. Lucas
Teunissen zal deze dit najaar ook gaan volgen waardoor er twee
vertrouwenscontactpersonen zijn. Lucas en Nyncke zullen op een later moment nog
uitgebreider worden voorgesteld, als zij allebei de cursus hebben gehad. Voor nu is het goed
om te weten dat leden bij incidenten, dit kan van alles zijn, bij Nyncke terecht kunnen. De
vertrouwenscontactpersoon kan een luisterend oor bieden en eventueel mensen
doorverwijzen naar de juiste instanties.

Lucas: het is goed om te weten dat mensen niet bij Lucas of Nyncke terecht willen of kunnen,
zijn er ook nog vertrouwenscontactpersonen bij de Sportraad.

Afra geeft het woord aan Steven.

4.4 Meerjarenbeleidsplan ‘21-’26
Steven vertelt tot slot over het nieuwe meerjarenbeleidsplan dat dit jaar is opgesteld. Dit
meerjarenbeleidsplan is te vinden op de website en bevat bestuurlijke handvatten voor de
komende vijf jaar. Op deze manier kan er over langere tijd consistent beleid worden gevoerd.
Dit beleidsplan geldt dan ook voor de periode 2021-2026. De totstandkoming van dit plan
begon al in februari met gesprekken met allerlei commissies en personen binnen Odysseus
en met gesprekken met externe partijen. Hierna is iedereen uitgenodigd om deel te nemen
aan inputsessies voor de conceptversie. Tot slot is er in mei nog een feedbacksessie
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geweest, om de conceptversie te bespreken met de mensen dit graag wilden. Dit plan is
behandeld en ingehamerd op de derde ALV van dit jaar.

Steven geeft het woord aan Esra.

Bas: er was nogal moeite met contracten voor Zimon voor komend jaar. Wat is daaruit
gekomen en wat is de stand van zaken op dit moment?

Jesse: Zimon gaat een cursus volgen en wij hebben aangegeven die te willen betalen.
Belastingtechnisch is het wat moeilijker dan verwacht. Wij schieten de cursus voor, hij betaalt
dit doormiddel van zijn loon aan ons terug. Hier zal waarschijnlijk twee jaar voor nodig zijn
om dit met zijn loon dit terug te betalen. Het contract wordt bij Sportkader opgesteld. Dan
moet het in principe geregeld zijn.

Bas: goed om te horen dat er een oplossing is gevonden.

Esra hamert het jaarverslag 2020-2021 af.

Esra geeft het woord aan Jesse.

5. Financieel jaarverslag 2020-2021
Jesse neemt ons mee in het financieel jaarverslag van afgelopen seizoen. Allereerst de
inkomsten. Ondanks corona zijn er veel inkomsten geweest zoals er in een normaal jaar ook
zouden zijn. Wel hebben we ons coulant opgesteld tegenover sponsoren en dit zie je terug in
het resultaat van de sponsoring t.o.v. het begrote bedrag.

Jesse komt terug op een punt wat benoemd is tijdens de vorige ALV. Hier werd besproken
dat door de afgenomen kosten van de contributie aan de KNVB, er gedacht kon worden aan
een contributieteruggave. Op advies van de KasCo en in overleg met bestuur is besloten om
dit niet door te zetten. Ondanks dat de kosten voor de KNVB zijn meegevallen, zijn er ook
inkomsten en uitgaven die zijn tegengevallen. De eerdergenoemde sponsorinkomsten, de
hoger uitgevallen teruggave van de teamborg en het duurder uitpakken van de
blokhutverbouwing zijn voorbeelden hiervan. Dit alles heeft ervoor gezorgd dat het resultaat
weer meer richting het begroot resultaat is getrokken. Een contributieteruggave zou in dat
geval leiden tot een verlies van de club en dat is onwenselijk.

Annet: op welk resultaat is begroot?

Jesse: er is begroot op -3600.

Annet: het resultaat is -1800. Dus in principe heb je niet groot verlies gedraaid.

Lucas: Wat heeft doen besluiten om contributie niet terug te geven?

Jesse: contributie betaal je voor alle kosten die Odysseus heeft. Wij hebben veel vaste
kosten die doorgaan, ook als er geen voetbal is. We dachten dat dit zou meevallen maar het
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is redelijk gelijkgetrokken. Daardoor is het niet voldoende om terug te kunnen geven aan
iedereen.

Lucas: maar we hebben flink reserve staan. Waarom zou vanuit daar niet een deel kunnen
worden teruggegeven aan leden?

Jesse: in het meerjareneleidslan is ook behandeld wat we willen gaan doen met de reserve.
Daar is uitgekomen dat we dit willen investeren in lange termijn investeringen voor de
vereniging die toegankelijk zijn voor iedereen. Daarom willen we contributieteruggave niet
doorzetten.

Evalien: voor thee en koffie is 600 euro uitgegeven. Zoveel uitgegeven terwijl er niet veel is
gevoetbald?

Jesse: ja, er is veel over. We hadden groot ingekocht aan het begin van het seizoen. Helaas
is dat niet opgekomen en is er veel over datum gegaan.

Vervolgens vertelt Jesse over de begroting van de commissies. De activiteiten van dit jaar
zijn strak begroot om de activiteiten, die vaak in aangepaste vorm plaats moesten vinden,
toch toegankelijk te maken. Dit heeft ertoe geleidt dat er door verschillende commissies
verliezen zijn geleden.

Bij de balans vallen de debiteuren en crediteuren voornamelijk op. Dit zijn kosten die officieel
doorschuiven naar volgend jaar. In ieder geval kosten die in ons jaar niet voldaan zijn. Dit
komt doordat er in juli en augustus nog activiteiten zijn geweest en de borg terug over
gemaakt. Maar inmiddels zijn vrijwel alle transacties inmiddels voltooid, dus op deze manier
is het netjes opgelost.

Bas: waar staat debiteuren VV voor?

Jesse: debiteuren vorig boekjaar.

Ten slotte vertelt Jesse over het resultaat. Het resultaat van dit seizoen is een verlies van
€1.880,36, wat een nette uitkomst is voor dit jaar en voor Odysseus.

Koen: vanuit de Kasco is het financieel jaarverslag goedgekeurd. En zegt daarbij dat het
goed is gegaan.

Jesse geeft het woord aan Esra.

6. WVTTK.
Er zijn geen WVTTK’s binnengekomen.

Esra hamert de WVTTK’s af.

7. Rondvraag.

5



Er zijn geen vragen.

Esra hamert de rondvraag af.

Esra geeft het woord aan Florence.

8. Bestuurscadeau
Bestuur Schouwenberg geeft een cadeau aan de vereniging. Het is een bank met kussens
met foto’s van het bestuur erop voor in de Blokhut! Daarnaast geven zij ook nog een
koffiezetapparaat zodat er fatsoenlijk koffie kan worden gezet in de Blokhut.

Bas: vanuit het CVA is er een voorstel gebaseerd op het afgelopen jaar. Voor Odysseus en
voor jullie persoonlijk was het een ander jaar dan voorgesteld. Ondanks dat hebben jullie er
meer dan het beste van gemaakt. Jullie hebben veel gedaan zonder dat er gevoetbald werd.
Daar mogen we heel blij mee zijn. Complimenten daarvoor. Het voorstel is dan ook om de
contributie van afgelopen jaar terug te geven aan bestuur Schouwenberg. Hier is geen
bezwaar op.

Florence geeft het woord aan Esra.

9. Dechargeren Bestuur Baas
Esra spreekt een dankwoord uit over Cleo. Bij hamerslag zonder bezwaar uit de ALV
dechargeert Esra Cleo Krijgsman uit de functie van Wedstrijdsecretaris der USVV Odysseus
’91.
Esra spreekt een dankwoord uit over Marien. Bij hamerslag zonder bezwaar uit de ALV
dechargeert Esra Marien Hofstee uit de functie van Commissaris Extern der USVV Odysseus
’91.
Esra spreekt een dankwoord uit over Florence. Bij hamerslag zonder bezwaar uit de ALV
dechargeert Esra Florence Versmissen uit de functie van Commissaris Intern der USVV
Odysseus ’91.

Esra spreekt een dankwoord uit over Steven. Bij hamerslag zonder bezwaar uit de ALV
dechargeert Esra Steven Bruintjes uit de functie van Vicevoorzitter der USVV Odysseus ’91.
Esra spreekt een dankwoord uit over Jesse. Bij hamerslag zonder bezwaar uit de ALV
dechargeert Esra Jesse van de Wal uit de functie van Penningmeester der USVV Odysseus
’91.
Esra spreekt een dankwoord uit over Afra. Bij hamerslag zonder bezwaar uit de ALV
dechargeert Esra Afra Mijnheer uit de functie van Secretaris der USVV Odysseus ’91.
Esra spreekt haar hoop uit over het kandidaatsbestuur. Bij hamerslag zonder bezwaar uit de
ALV chargeert Esra Inge van Liefland in de functie van Voorzitter der USVV Odysseus ’91.
Inge spreekt een dankwoord uit over Bestuur Schouwenberg. Bij hamerslag zonder bezwaar
uit de ALV dechargeert Inge Esra Schouwenberg uit de functie van Voorzitter der USVV
Odysseus ’91.
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10. Chargeren kandidaatsbestuur Schouwenberg
Inge spreekt een woord uit over YiYing. Bij de volgende hamerslag zonder bezwaar uit de
ALV chargeert Inge YiYing Hu in de functie van Secretaris der USVV Odysseus’91.
Inge spreekt een woord uit over Dylan. Bij de volgende hamerslag zonder bezwaar uit de
ALV chargeert Inge Dylan Brockötter in de functie van Penningmeester der USVV
Odysseus’91.
Inge spreekt een woord uit over Niels. Bij de volgende hamerslag zonder bezwaar uit de ALV
chargeert Inge Niels Heetvelt in de functie van Vicevoorzitter der USVV Odysseus’91.
Inge spreekt een woord uit over Sanne. Bij de volgende hamerslag zonder bezwaar uit de
ALV chargeert Inge Sanne Pikaar in de functie van Commissaris Intern der USVV
Odysseus’91.
Inge spreekt een woord uit over Marien. Bij de volgende hamerslag zonder bezwaar uit de
ALV chargeert Inge Pim Leichtenberg in de functie van Commissaris Extern der USVV
Odysseus’91.
Inge spreekt een woord uit over Joëlle. Bij de volgende hamerslag zonder bezwaar uit de
ALV chargeert Inge Joëlle Schouwenberg in de functie van Wedstrijdsecretaris der USVV
Odysseus’91.

Pauze

10. Jaarplan 2021-2022

1. Introductie
Inge heet iedereen welkom terug bij de ALV. Inge vertelt dat Bestuur Van Liefland zin heeft in
komend jaar en dat het goed gaat met Odysseus en bedankt hiervoor de voorgaande
besturen.

Inge vertelt dat het coronavirus nog steeds ons leven beïnvloedt, maar dat het bestuur het
vertrouwen heeft in dat de vereniging volgend jaar weer helemaal op kan leven. Er heerst nu
nog veel onzekerheid wat betreft de mogelijkheden in latere stadia in het jaar. Stap voor stap
kunnen we steeds meer en het bestuur staat daarom ook erg positief tegenover de toekomst
waarin zij per moment beoordeelt wat zij verantwoord aan haar leden kan bieden.
Desondanks heeft Odysseus afgelopen weekend al een geslaagde aftrap en
seizoensopening neer kunnen zetten en wil Inge de leden ook van harte uitnodigen op de
borrel in Bar de Walden morgen.
Corona heeft er helaas ook voor gezorgd dat het lustrum afgelopen jaar niet plaats heeft
kunnen vinden maar het bestuur is ontzettend blij dat dit verplaatst is naar komend jaar en
kijkt ernaar uit.

Inge geeft het woord aan Niels.

2. Focuspunten
Het bestuur heeft het afgelopen zomer hard aan het jaarplan gewerkt en is blij met het
resultaat. De hoofdlijnen van dit plan zullen worden besproken en na elke dia is er een
mogelijkheid om vragen te stellen. Niels loopt eerst de vier focuspunten uit het jaarplan door.
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Dit zijn de punten die het bestuur erg belangrijk vindt en die zij dus centraal zal stellen in het
aankomende seizoen.

1. Allereerst wil het bestuur zich richten op het op een verantwoorde manier herstarten
van de sportieve en sociale activiteiten van Odysseus na afloop van de coronacrisis.
Het belangrijkste doel van dit focuspunt is om alle Odysseanen na het afgelopen
anderhalf jaar weer zoveel mogelijk bij de vereniging te betrekken, wanneer corona
onze activiteiten niet of nauwelijks meer belemmert. Met de activiteiten van onze
nieuwe stamkroeg, het Actiefste Team Klassement en het behouden van de Papa en
Mama groepjes willen wij hiervoor zorgen.

2. Ons tweede focuspunt is het maximaliseren van het voetbalaanbod bij Odysseus voor
Utrechtse studenten. Hiervoor willen optimaal gebruik maken van de huidige
mogelijkheden om de leden op onze wachtlijst meer bij Odysseus te betrekken. Inge
zal hier later meer over vertellen.

3. Daarnaast gaat het bestuur zich richten op het optimaliseren van de interne
communicatie. Dit wil zij voornamelijk doen door de bestaande Ody App uit te
breiden, zodat alle interne communicatie in deze app kan worden gebundeld. Inge zal
later de functies en de doelen van de Ody App verder toelichten.

4. Tot slot wil het bestuur de inclusiviteit van Odysseus vergroten. Uit onderzoek van
onder andere het Mulier Instituut en de NOS is gebleken dat discriminatie op basis
van etniciteit, geloofsovertuiging of seksuele geaardheid een actueel probleem vormt.
Wij willen dat Odysseus gaat uitstralen dat iedereen bij onze vereniging geaccepteerd
wordt, zowel naar onze leden als naar de buitenwereld. Om een inschatting te maken
van hoe inclusief Odysseus al is, wordt dit thema toegevoegd aan de
tevredenheidsenquête. Daarnaast wordt het thema inclusiviteit gedurende het
seizoen meer onder de aandacht gebracht door middel van verschillende activiteiten.
Sanne zal nog op dit laatste punt terugkomen.

Hier zijn geen vragen over.

Niels geeft het woord aan Dylan voor het financiële beleid.

3. Financieel beleid
Dylan vertelt dat er enkele aanpassingen nodig zijn om de financiële gezondheid van
Odysseus te waarborgen. De grootste veranderingen in het financieel beleid bestaat
allereerst uit contributieverhoging. Omdat Odysseus zich blijft optimaliseren op sociaal en
professioneel gebied, was er de afgelopen jaren een toename in de structurele kosten, met
name de trainerskosten en de lidmaatschapskosten. Doordat deze structurele kosten in de
loop der jaren omhoog zijn gegaan, is besloten om de contributie te verhogen met € 7,50 per
lid per jaar. Dit bedrag komt door een toename in trainerskosten, welke hoger zijn dan de
vorige drie jaren. Het verschil is de afgelopen twee jaar zo groot door een uitzondering met
de huidige hoofdtrainer waardoor Odysseus minder kosten had. Om deze reden kunnen de
kosten dit jaar het beste vergeleken worden met de kosten van drie jaar geleden. Het bedrag
verschilt hierbij met € 1842 wat neerkomt op € 4,- per lid. Dit is dus een groot gedeelte van
de contributieverhoging. Dit komt onder andere omdat we afgelopen jaren hebben besloten
dat alle trainers van de A-selectie een vergoeding krijgen.
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Daarnaast zijn de kosten voor de lidmaatschappen ook flink toegenomen. Dit komt met name
doordat Odysseus zich blijft optimaliseren, bijvoorbeeld in digitalisering en professionaliteit.
Zo kunnen transacties via iDeal plaatsvinden, gaat het boekhouden via een professioneel
systeem en kunnen alle trainers op een platform waarbij allerlei oefeningen worden
uitgelegd. Ondanks deze structurele kosten is de contributie vanaf 2015 hetzelfde gebleven.
Om deze reden is er gekeken naar het verschil tussen dit jaar en het jaar van 2018-2019. Dit
verschil is € 1595 euro, wat neerkomt op € 3,46 per lid. Samen met de toename van de
trainerskosten komt dit dus neer op een bedrag rond de € 7,50.

Met trots deelt het bestuur dat de trainingsteamleden een 7x7 competitie gaan spelen met de
KNVB. Naast de sportiviteit en de gezelligheid brengt dit Odysseus ook extra kosten met zich
mee waardoor de contributie voor trainingsteamleden extra wordt verhoogd met € 5,-. Dit
dekt onder andere de kosten voor de scheidsrechters en de inschrijvingen voor de competitie
bij de KNVB. Verder krijgen beide teams ook een Odysseus shirt om in te spelen tijdens de
wedstrijden.

Tenslotte hebben alle leden vorig jaar € 5,- extra betaald voor het lustrumvijfje. Het geld dat
vorig jaar binnen is gekomen vanuit het lustrumvijfje wordt meegenomen naar dit jaar zodat
alle activiteiten een mooi lustrum tintje krijgen. Om deze reden betalen de nieuwe leden van
dit jaar ook € 5,- ten aanzien van het lustrumvijfje.

Evalien vertelt dat Odysseus de afgelopen drie jaar in de plus is geëindigd in de begroting en
dat Odysseus een flink eigen vermogen heeft.

Annet vult aan dat Odysseus een buffer behoeft van € 20 000 en dat Odysseus € 50 000
heeft staan, dat is heel veel meer. Annet vraagt waarom we deze buffer niet gebruiken om dit
gat de aankomende jaren te vullen? Ook al zijn het structurele kosten, het lijkt Annet onnodig
om € 7,50 meer te vragen van leden, als Odysseus geen verlies heeft gedraaid op de
begroting. Daarbij hebben leden ook anderhalf jaar niet kunnen voetballen.

Dylan antwoordt dat Odysseus inderdaad een gezond eigen vermogen heeft. Dit eigen
vermogen wil de vereniging niet gebruiken voor structurele kosten, maar voor lange termijn
investeringen. Zo is er dit jaar ook op verlies begroot, wat wordt aangevuld door het eigen
vermogen. Het bestuur vindt het oneerlijk als de contributie niet wordt verhoogd en er nog
meer in de min wordt begroten. Zonder contributieverhoging komt Odysseus namelijk € 8700
in de min. Als de contributie nog drie jaar zo blijft en langetermijn investeringen gemaakt
blijven worden, is Odysseus door haar eigen vermogen heen. Het bestuur wil voorkomen dat
het noodzakelijk is om over drie jaar de contributie te verhogen met een hoger bedrag dan €
7,50. Het bestuur wil dat ieder jaar leden waar voor hun geld krijgen door een gebalanceerd
financieel jaarplan te kunnen maken.

Annet vertelt dat contributieverhoging er uiteindelijk sowieso komt omdat dingen duurder
worden, dus het is inderdaad uitstel van executie, maar er is geen plan voor het extra geld.
Wat hebben wij er aan om extra contributie te betalen?

Evalien vult aan dat het al lastig is om het geld van VvO uit te geven aan dingen die iedereen
nodig heeft. Evalien stelt voor dat nuttig te besteden. Trainerskosten zijn ook een investering,
waarom wordt dat doorberekend in de contributie voor alle leden? Dat kan ook uit het eigen
vermogen gehaald worden, wat al zo veel is.
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Dylan antwoordt dat het een doel van Odysseus als vereniging is om de kwaliteit van de
A-selectie te bevorderen en dat de A-selectie hierin ook teruggeeft in de vorm van meer
teamtaken en bijvoorbeeld meer sponsorgelden. Trainerskosten veranderen daarbij jaarlijks
en verschillen per team binnen de A-selectie. Hierom worden de trainerskosten niet op de
selectie verhaald. Verder wordt al heel erg in de min begroot, zelfs met de
contributieverhoging is het eigen vermogen nodig en daalt het eigen vermogen jaarlijks.

Koen geeft aan dat de trainerskosten van een aantal jaren geleden meevielen, waardoor de
trainers van heren 2 en 3 ook betaald konden worden. Nu worden de trainers weer naar hun
waarden betaald, plus de trainers van heren 2 en 3, waardoor de kosten in zijn totaliteit zijn
toegenomen. Daarnaast geeft Koen aan dat alles duurder wordt. Afgelopen jaren is er door
Odysseus verlies gedraaid. Contributieverhoging hoort erbij. Koen vertelt dat als we de
vereniging gezond willen houden, het verhogen van inkomsten erbij hoort. Het gaat er niet zo
zeer om dat we nu het extra geld niet kunnen uitgeven, maar dat de vereniging gezond blijft,
ook over vier jaar. Dat alles duurder wordt en meer geld kost, staat los van de reserves die
de vereniging heeft. Koen geeft aan achter de de contributieverhoging te staan.

Lucas sluit zich aan bij Koen. Het is inderdaad lastig om het geld van het eigen vermogen uit
te geven, maar er zijn vast betere doelen waar het geld naar toe kan dan het uitbalanceren
van een negatieve begroting, zoals een eventuele verhuizing van Odysseus.

Bas vult aan dat de reserve nu inderdaad hoger is dan aangeraden. Aantal jaren geleden
was er naar gekeken en wilde Odysseus het verdubbelen. Er was toen niet per se een doel
om het uit te geven, maar het is prettig om het te hebben voor wanneer er goede ideeën zijn.
De kosten van dit jaar zijn gemaakt door de leden van dit jaar, dus het is logisch als leden
van dit jaar dat betalen. De contributieverhoging is dus vervelend, maar een goed idee.

Sietske vraagt of aankomend jaar de contributie wordt teruggegeven aan leden als er weer
niet kan worden gevoetbald door Corona?

Dylan antwoordt dat de contributie afgelopen jaar niet is teruggegeven als resultaat van
verlies van sponsorgelden en borg. Wat betreft aankomend jaar: het bestuur gaat ervan uit
dat het voetballen aankomend jaar door kan gaan en vindt het moeilijk daar nu iets over te
zeggen. Het bestuur kan nu geen beloftes doen, maar dat kan overlegd en bepaald worden
tijdens een ALV.

Evalien kaart aan dat de TC niet op de hoogte is gebracht van de 7x7 competitie voor de
trainingsteamleden. 7x7 toernooi is voor vier vrijdagavonden in het najaar en vier in het
voorjaar, waarvan twee thuis. De teams zijn ook veel groter, dus dan heb je heel wat meiden
die niet kunnen trainen omdat teams thuis spelen en de velden bezetten, maar die wel extra
geld betalen door contributieverhoging. Alle trainingsteamleden betalen dus € 5,-, maar niet
iedereen komt dan aan voetballen toe.

Dylan reageert dat in de presentatie van het sportieve beleid inhoudelijk wordt ingegaan op
de 7x7 competitie. De € 5,- verhoging is voornamelijk voor de KNVB; inschrijfkosten en
scheidsrechterskosten. Daarbij hebben wij vernomen dat de trainingsteams graag
wedstrijden spelen, waardoor we met deze competitie meer kunnen bieden aan deze teams.
Ook wordt gekeken naar de mogelijkheid om de overtallige spelers op thuisavonden een
training te kunnen bieden op het combiveld.
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Er zijn verder geen vragen.

Dylan vervolgt de presentatie van het financieel beleid met de investeringen van dit jaar,
welke worden bekostigd uit het eigen vermogen.

Allereerst wordt er geïnvesteerd in een promotiefilm. Het doel van dit promotiefilmpje is om
het karakter van Odysseus uit te dragen naar potentiële leden en om de vereniging bekender
te maken en te promoten bij trainers, scheidsrechters en potentiële externe partners. De
kosten hiervoor worden geschat op € 1500,- Eventuele inhoudelijke vragen kunnen worden
gesteld tijdens het organisatorisch beleid.

Ten tweede wordt er geïnvesteerd in twee nieuwe muziekboxen. Helaas zijn beide boxen het
vorige seizoen kapot gegaan waardoor wij genoodzaakt zijn om nieuwe te bestellen. Het
bedrag hiervoor is € 1000,- euro en deze zijn ook alweer in gebruik.

Tot slot worden vier nieuwe trainingsdoeltjes aangeschaft voor op het combiveld. Deze
trainingsdoeltjes kunnen worden gebruikt tijdens wedstrijddagen, en wanneer getraind wordt
op het combiveld. Met name de heren A-selectie zal op het combiveld trainen en dus gebruik
maken van deze trainingsdoeltjes. Het bedrag van de vier kleine trainingsdoeltjes wordt
geschat op € 1.700,-. Om een deel van deze kosten te dekken is de “flexibele subsidie”
aangevraagd. Indien de flexibele subsidie niet wordt toegewezen, wordt het gehele bedrag
betaald vanuit het eigen vermogen van de vereniging.

Dylan deelt ten slotte mee dat er een regeling is voor leden die minimaal een half jaar niet
kunnen voetballen door bijvoorbeeld een langdurige blessure of studeren in het buitenland.
Deze leden mogen hun situatie uitleggen via een mail naar de secretaris. De Olympas kan
dan gepauzeerd worden, wat scheelt in de kosten voor de leden. De regeling geldt alleen
voor mensen die een Olympas hebben en niet voor mensen met een Verenigingskaart. Dit
heeft te maken met de te ontvangen subsidie aangezien Odysseus bij
Verenigingskaarthouders geen subsidie krijgt. Verder wordt in het tweede helft van het
seizoen gekeken naar hoeveel mensen een half jaar niet kunnen voetballen zodat deze
plekken opgevuld kunnen worden vanuit de wachtlijst. Dit sluit dan ook aan bij het focuspunt
om het voetbalaanbod te maximaliseren en de wachtlijst zo veel mogelijk te betrekken.

Marien vraagt of het bestuur ook van plan is om de grote goals te vervangen.

Dylan antwoordt dat het bestuur hiermee bezig is. De grote goals zijn van Olympos, zij gaan
hiernaar kijken en de goals repareren zodat het weer veilig is voor iedereen om ze te
gebruiken. Dit kost ons niets.

Evalien vraagt of er contact is met het bedrijf van de kapotte boxen over garantie. Bas vult
aan dat het gaat om Bax.

Dylan antwoordt dat er geen garantie zit op de boxen, wat jammer is. Hij had ook gevraagd
hoe het kan dat de boxen kapot gingen en kreeg als antwoord dat het lag aan de begrenzer
en dat het mis is gegaan bij het gebruik van de boxen.

Steven vult aan dat het inderdaad niet ligt aan de boxen, maar aan het gebruik van de
boxen. Een sticker zou veel helpen.
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Dylan reageert dat het bestuur dit ook heeft overwogen, maar dat zij wil kijken naar een
betere begrenzer zodat de box überhaupt niet kan worden opgevoerd.

Jarne vraagt hoezo een promotiefilmpje wordt gemaakt aangezien Odysseus een flinke
wachtlijst heeft. Hij geeft aan te begrijpen dat een filmpje fijn is om sponsoren binnen te
halen, maar om daar € 1500 in te investeren is wel veel en het zal dan nog wel even duren
voordat de investering weer uit sponsorgelden wordt gehaald.

Dylan geeft aan dat er later nog wordt teruggekomen op inhoudelijke vragen. Het bestuur
heeft gemerkt dat Odysseus slecht is gepresenteerd op internet, niet alleen voor leden, maar
ook voor het werven van scheidsrechters en om een goed beeld te geven wat Odysseus is.

Annet geeft de tip dat het bestuur iemand kan inhuren die kennis heeft over boxen en ervoor
kan zorgen dat niemand de boxen kan slopen. Het zal geen langetermijninvestering zijn als
ze weer zo snel kapot gaan.

Dylan bedankt Annet voor de tip en reageert dat het bestuur strenger wil toezien op het
gebruik van de boxen, onder meer door het hebben van kortere lijntjes met de DJ-cie. Ook is
een goede garantie geregeld met het bedrijf en dit staat zwart op wit.

Evalien vult aan dat teams al worden aangevuld in de tweede seizoenshelft door de
technische commissie.

Er zijn verder geen vragen en Dylan geeft het woord aan Pim.

4. Sponsoring en externe zaken
Pim vertelt dat aankomend seizoen afscheid wordt genomen van twee sponsoren, de Rex en
Bison bowling. Een voorwaarde van Bison bowling om ons te sponsoren was dat er minstens
1 Odysseaan werkzaam dient te zijn bij hen. Dit is aankomend seizoen niet meer het geval
en daarom wordt de samenwerking niet voortgezet.

Daarnaast hebben twee oud-partners nog een schuld bij ons open staan. Met deze partijen
zijn de volgende afspraken gemaakt. De Rex heeft nog een schuld van € 462,35 openstaan,
maandelijks lossen zij € 250 af waardoor de schuld in oktober volledig is afgelost. De
Hollandse Pot Enzo heeft nog een schuld van € 795,75 openstaan zij lossen maandelijks
€100 af waardoor de schuld in april volledig is afgelost.

Annet deelt dat het fijn is dat De Hollandse Pot Enzo hun schulden wil afbetalen en ze het
nog wel zal zien of het gaat gebeuren.

Pim reageert dat hij een fijn gesprek heeft gehad met Marien en De Hollandse Pot Enzo. Pim
heeft het vertrouwen dat het goed komt.

Pim vervolgt met de verwelkoming van de twee nieuwe sponsoren aankomend jaar.
Allereerst wordt de Walden onze nieuwe stamkroeg en hoofdsponsor van de herenafdeling.
Daarnaast is er een nieuwe samenwerking met UniPartners. UniPartners heeft ons €
1070,79 betaald en in ruil daarvoor hangt de komende 4 jaar een sponsorbord langs de lijn.
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Tenslotte deelt Pim zijn persoonlijke doelstellingen voor aankomend jaar. Hij wil drie nieuwe
samenwerkingen realiseren waarvan een een snackbar zal zijn. Het doel van de
samenwerking met de snackbar is om een leuke eetgelegenheid te regelen waar
Odysseanen korting krijgen en daarnaast willen wij een bepaald bedrag ontvangen. Pim zal
bij andere verenigingen peilen wat voor deals zij hebben gesloten zodat hij weet wat
Odysseus kan vragen.

Nyncke vraagt wat UniPartners doet.

Pim antwoordt dat UniPartners jonge mensen extracurriculaire projecten kan bieden, Marien
vult aan dat het bedrijf studenten koppelt aan bedrijven.

Pim geeft het woord door aan YiYing.

5. Organisatorisch beleid
80/20 regeling
Om het studenten karakter van onze vereniging te behouden, wordt ook aankomend jaar de
regeling gehanteerd dat minstens 80% van de leden student moet zijn. In het geval dat
Odysseus meer dan 20% aan afgestudeerde leden heeft, moeten afgestudeerde leden op
basis van afstudeerdatum worden weggestuurd van de vereniging. Een kanttekening is dat
door het boetesysteem voor te laat uitschrijven, dat is ingevoerd in het seizoen 16-17, het
niet meer is voorgekomen dat leden de club noodgedwongen moesten verlaten.
Voor deze 80/20 regeling is in 2013 bepaald dat trainingsleden boven wedstrijdleden worden
geplaatst op de 80/20 lijst, en dus eerder worden weggestuurd, ongeacht afstudeerdatum.
Dit was destijds bepaald omdat wedstrijdleden belangrijker voor de club werden geacht dan
trainingsleden.

Op ALV 3 afgelopen seizoen gaf bestuur Schouwenberg aan hier tegenaan te lopen door de
komst van bijna twee hele teams aan nieuwe trainingsleden. De meesten van deze leden
stonden al een tijd op de wachtlijst, waren actief bij Odysseus en willen graag wedstrijdlid
worden. Hierdoor is het oude beeld van trainingsleden, namelijk dat zij nog wedstrijden
spelen bij een andere vereniging of dat zij vaak minder actief zijn bij Odysseus, deels
veranderd. Aan de hand van de polls en de discussie op ALV 3 wil het bestuur aankomend
seizoen kiezen tussen twee opties:
A) we gaan door met de huidige regeling en B) we trekken alle afgestudeerde leden gelijk op
de 80/20 lijst en sturen leden weg op basis van afstudeerdatum, wanneer dat nodig is. Dit is
om te voorkomen dat er te veel uitzonderingen en regels zijn omtrent de 80/20 regeling.

Het bestuur wil graag hierover laten stemmen op ALV 2 of 3 om een beslissing te kunnen
maken die op draagvlak kan rekenen onder de leden. De grootste overwegingen en
argumenten zijn te vinden in de bijlage van het jaarplan. Met deze bijlage wil het bestuur
iedereen alvast zo goed mogelijk informeren over de gevolgen van de twee opties.

Kim vraagt of een stemming een eerlijke manier is om de positie van trainingsleden op de
80/20 lijst te bepalen, gezien wedstrijdleden in de meerderheid zijn.
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Nyncke reageert dat Odysseus wel wat trainingsleden telt en dat men bij de stemming stemt
in het belang van de vereniging.

YiYing vult aan dat het bestuur verwacht dat men de bijlage goed zal lezen en meeneemt dat
het beeld van trainingsleden is veranderd.

Lucas merkt op dat het punt van Kim een goed punt is en dat trainingsleden er zelf voor
kunnen zorgen dat ze goed vertegenwoordigd zijn.

Kim vraagt of er machtigingen afgegeven kunnen worden voor de stemming. YiYing
antwoordt dat dit mogelijk is.

Annet vraagt wat het standpunt is van bestuur Van Liefland.

YiYing antwoordt dat bestuur van Liefland hier geen standpunt in heeft genomen. Het
bestuur heeft hier flink over vergaderd op beleidsweek, maar kwam hier niet uit. Door de
discussie zijn ook meningen veranderd en het bestuur hoopt dat zij met de leden een goed
geïnformeerde discussie kunnen voeren en tot een besluit kunnen komen.

Steven vult aan dat hij het mooi vindt dat leden worden betrokken hierin en dat het inderdaad
belangrijk is dat trainingsleden vertegenwoordigd worden.

YiYing geeft het woord door aan Inge.

Ody App
Inge vertelt dat er een Ody App bestaat, maar nog niet optimaal wordt gebruikt. Uiteindelijk is
het doel van de app dat alle informatie via dit kanaal naar de leden gecommuniceerd kan
worden. Denk hierbij aan de mogelijkheid tot het inschrijven voor activiteiten, een overzicht
van de teamtaken per team, de promotie van sponsoren en partners en aan toegang tot
wedstrijdschema’s, nieuwsupdates en foto’s. Door middel van pushberichten worden leden
herinnerd aan de opening van inschrijvingen en de teamtaken voor hun team. Voor denieuwe
samenwerking met Bar de Walden is afgesproken dat op vertoon van een ledenpas, de
leden korting kunnen krijgen. Deze pas is in de ody app te vinden. In de tabel op de slide
vind je wat de ody app biedt ten opzichte van de site.

Naar aanleiding van de vernieuwing van de app zijn twee doelen opgesteld:
- De bekendheid van de Ody App vergroten. Aan het eind van het seizoen moet

minstens 90% van de leden weten van het bestaan van de app, en moet 55% van de
leden de app heeft gedownload. Als blijkt dat de app niet aanslaat bij de leden zal het
bestuur aan het einde van het jaar overwegen of de app de moeite waard is.

- De Ody App ontwikkelen tot belangrijkste communicatiemiddel. De Ody App moet
daarbij niet ten koste gaan van de andere communicatiemiddelen.

Evalien geeft de tip dat TC De Uithof ook een app heeft en dat het bestuur daar terecht kan
voor tips.
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Joris vraagt of er is nagedacht over het voorkomen van misbruik van de Ody App.

Inge reageert dat het bestuur met de Walden wil kijken hoe het gaat en of zij mensen
verdenken op misbruik. Daarbij is het bestuur aan het kijken naar mogelijkheden om de pas
te personaliseren.

Nyncke reageert dat je de pas misschien kan koppelen aan je naam en dat men dan hun ID
moeten laten zien.

WBTR
Sinds 1 juli dit jaar moeten het bestuur en de Commissie van Advies zich houden aan de Wet
Bestuur en Toezicht Rechtspersonen, ofwel de WBTR. Deze wet is verplicht voor alle
verenigingen en stichtingen in Nederland. De WBTR moet ervoor zorgen dat bestuur en
toezicht bij verenigingen en stichtingen wordt verbeterd. Daarom zijn er regels in opgesteld
over bijvoorbeeld aansprakelijkheid en tegenstrijdig belang voor het bestuur en het CvA. De
WBTR vereist een statutenwijziging binnen vijf jaar. Het bestuur streeft ernaar om in het
aankomende seizoen een notaris te raadplegen en de statutenwijziging door te voeren. Bij
deze statutenwijziging gaan wij ook doorvoeren dat, wanneer er geen mogelijkheid is tot het
houden van een fysieke ALV, een online ALV ook mogelijk is. Dit is nu al mogelijk door de
spoedwet die nu van gang is. Dit willen wij ook in de spoedwet opnemen. Hiervoor zal een
Bijzondere Algemene Ledenvergadering worden georganiseerd, waarvan de leden tijdig op
de hoogte zullen worden gebracht.

Jesse vertelt dat extra kosten rondom de wijziging met het eigen vermogen bekostigd
kunnen worden.

Annet geeft de tip om de statuten helemaal door te lopen op alles dat aangepast moet
worden, omdat een statutenwijziging geld kost. Maak gebruik van de gelegenheid.

Wachtlijst
Odysseus kampt al jaren met een lange wachtlijst, maar heeft de faciliteiten niet om de
mensen op de wachtlijst een plekje binnen Odysseus te bieden. Daarom wil het bestuur de
leden op de wachtlijst actiever betrekken bij Odysseus, als onderdeel van het focuspunt om
het beschikbare voetbalaanbod voor Utrechtse studenten bij Odysseus te maximaliseren.
Hiervoor zijn drie aspecten opgesteld:

1. De wachtlijst enquête. Met deze enquête die naar alle leden van de wachtlijst wordt
verstuurd, wil het bestuur peilen of er animo is voor verschillende initiatieven.
Voorbeelden zijn het starten van een herencursus en het opstellen van een heren
trainingsteam.

2. Benaderen van ‘halve’ wedstrijdleden. Er wordt actief in teams gepeild of er plaats is
voor een extra wedstrijdlid dat mee kan doen in de tweede seizoenshelft. Denk bij dit
laatste punt aan leden die naar het buitenland gaan of met een langdurige blessure
kampen.

3. Activiteiten promoten voor wachtlijstleden. Activiteiten als de Benefietwedstrijd en het
Odyssey Tournament worden actief gepromoot onder wachtlijstleden.
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Sietske vraagt of erover is nagedacht om naar velden van andere clubs uit te breiden.

Niels antwoordt dat het bestuur geen compleet beeld heeft van of er velden beschikbaar zijn,
maar dat meerdere clubs hetzelfde probleem hebben. Daarnaast lijkt het een minder leuke
optie omdat teams die daar spelen dan weinig betrokken zijn bij Olympos.

Sietske reageert dat ze begrijpt dat Odysseus haar leden geklusterd wil bij Olympos, maar
dat de mogelijkheid er zeker is om uit te breiden naar andere clubs, mocht Odysseus dat
willen.

Marien vraagt of het AVG-proof is om wachtlijstleden te benaderen.

Nyncke reageert dat mensen daarmee akkoord zijn gegaan bij het inschrijven

Inge vult aan dat het een goed punt is en dat het bestuur dit nog gaat nakijken.

Inge geeft het woord door aan Joëlle.

6. Sportief beleid
Doelstellingen
Ook dit jaar hebben teams hun doelstellingen opgegeven. Een paar doelstellingen worden
uitgelicht. Dames 1 wil dit jaar in het linkerrijtje eindigen. Daarnaast hopen ze een periodetitel
te pakken, zodat ze misschien via de nacompetitie kunnen promoveren. Heren 1 heeft
aangegeven dat ze als team en op individueel niveau willen ontwikkelen. Ze willen hun
speelwijze eigen maken en daarmee wedstrijden winnen.
Wat betreft de andere teams zijn er nog een paar doelstellingen die noemenswaardig zijn:
Heren 4 zal dit jaar een klasse lager gaan spelen en wil daarom dit jaar bovenin gaan
meedraaien, Heren 7 wil de metercompetitie winnen en misschien wel de meest
noemenswaardige doelstellingen zijn die van Dames 6, Heren 8 en Heren 9. Zij willen dit jaar
het kampioenschap binnenslepen.

Steven vraagt of er al een platte kar geboekt. Joëlle reageert grappend dat die voor alledrie
de kampioenschappen al is geboekt.

Scheidsrechters
Afgelopen jaar is door Bestuur Schouwenberg het ‘Fluit je Rijk”-systeem geïntroduceerd. Als
gevolg van de coronacrisis is dit systeem nog nauwelijks in de praktijk gebracht. Om het
scheidsrechterssysteem te optimaliseren zal ook aankomend jaar gebruik worden gemaakt
van het “Fluit je Rijk”-systeem.

Het bestuur wil dit jaar actiever op zoek gaan naar leden die interesse hebben om een
BOS-opleiding te volgen. Om de clubscheidsrechters te bedanken voor hun inzet en om
andere leden te stimuleren om clubscheidsrechter te worden, zullen alle clubscheidsrechters
vanaf dit seizoen Paarse Heldenkorting ontvangen.

Variabele speeldag
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In samenspraak met verschillende voetbalverenigingen in Utrecht is de variabele speeldag
geïntroduceerd. Deze variabele speeldag houdt in dat er ook wedstrijden op de vrijdagavond
of zondag gespeeld kunnen worden. Odysseus heeft voor dit seizoen aangegeven andere
verenigingen in overleg tegemoet te komen. In overleg met het betreffende team kan er
besloten worden om een wedstrijd op de vrijdagavond te spelen. Dit seizoen willen we teams
bekend maken met de variabele speeldag en waar mogelijk een keer op de vrijdagavond
laten spelen.

7x7 competitie Dames 9 en Dames 10
Het bestuur heeft gemerkt dat er bij Dames 9 en Dames 10 behoefte is aan het spelen van
wedstrijden. Aangezien de mogelijkheden voor het inplannen van extra wedstrijden op de
zaterdag te beperkt zijn, zullen Dames 9 en Dames 10 dit seizoen meedoen met een 7x7
competitie. Dit houdt in dat zij regelmatig op vrijdagavond meerdere 7x7 wedstrijden gaan
spelen tegen verenigingen uit de omgeving Utrecht. Het succes van deze 7x7 competitie zal
na het eerste half jaar geëvalueerd worden.

Evalien vraagt of de meiden wedstrijdleden worden bij de KNVB en of dit problemen oplevert
voor meiden die bij een andere vereniging nog wedstrijden willen spelen.

Joëlle antwoordt dat er geen wedstrijdformulier is en dat deze meiden nog wedstrijden
mogen spelen voor een andere vereniging op een andere dag.

Joëlle geeft het woord aan Sanne.

7. Sociaal beleid
Corona
De focus van het sociale beleid ligt op het heropstarten van sociale activiteiten na corona in
lijn met het eerste focuspunt. Zoals het er nu voorstaat, zullen alle activiteiten, ook de grotere
feesten en SuSa’s, op zo goed als normale wijze plaats kunnen vinden. Tot 20 september zal
er nog 1,5 meter moeten worden gehouden bij activiteiten en langs de lijn. Daarna wordt
deze losgelaten op voorwaarde dat er met coronatoegangsbewijzen wordt gewerkt bij
activiteiten waar meer dan 75 mensen aanwezig zijn. Dit zal van toepassing zijn voor het
openingsfeest en SuSa 1. Vanaf 1 november zal de verplichting van coronabewijzen
vervallen. Het bestuur is zich bewust van dat de situatie kan veranderen. Hier zal zij
proberen rekening mee houden door altijd op de hoogte te zijn van de besluiten van het
kabinet, dit goed door te geven aan de commissies en ze eventueel te laten nadenken over
alternatieven.

Door het ontbreken van sociale activiteiten in het vorige seizoen, missen veel leden
aansluiting bij de vereniging. Het bestuur zal dit jaar een aantal dingen doorvoeren om de
betrokkenheid weer te vergroten. Ten eerste wordt de door bestuur Schouwenberg
geïntroduceerde “papa en mama” groepjes voortgezet. Hierbij worden eerstejaars gekoppeld
aan bestuursleden en gestimuleerd om samen naar activiteiten te gaan.
Verder wordt dit seizoen een interne competitie opgezet voor het Actiefste Team. Hierbij
zullen teams punten krijgen voor het aantal teamleden dat aanwezig is bij een activiteit of
ALV. De punten worden bijgehouden in een klassement waarvan de tussenstand maandelijks
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in de nieuwsbrief wordt gezet. Aan het eind van het seizoen zal de winnaar bekend worden
gemaakt en een prijs krijgen.

Commissies
Een aantal van de wijzigingen die in het jaarplan van vorig jaar stond, heeft geen doorvoering
kunnen vinden door corona en zal dit jaar opnieuw worden ingevoerd. Een voorbeeld hiervan
is het verhoogde budget voor de ZatCo.

Door het verschuiven van het lustrum, is er opnieuw een LustrumCommissie opgesteld.
Deze is gevormd door mijn voorganger Florence Versmissen en bestaat wederom uit elf
ervaren leden. De LuCie is verantwoordelijk voor de invulling van de lustrumweek, die
plaatsvindt in mei, en geeft door het jaar heen een lustrumtintje aan verschillende activiteiten.

De sponsorcommissie zal vanaf dit jaar een andere invulling krijgen. Deze zal bestaan uit de
Chefs Sponsoring van commissies die veel gebruik maken van sponsoren, zoals Ody Unites
en de ToCo. Het doel van de commissie is om ondersteuning te bieden aan de Chefs
Sponsoring en om te voorkomen dat sponsoren dubbel benaderd worden.

Inclusiviteit
Tot slot vertelt Sanne nog even over de rol van het focuspunt inclusiviteit in het sociaal
beleid. Zoals Niels in de introductie al heeft vermeld, wil het bestuur extra aandacht besteden
aan inclusiviteit. Dit hoopt zij te bereiken door de Roze Zaterdag groots aan te pakken, te
kijken naar mogelijkheden voor workshops over inclusiviteit en eventuele deelname aan de
Utrecht Gay Pride. Bovendien zal Odysseus haar social media platformen gebruiken om uit
te dragen dat inclusiviteit een belangrijk onderwerp is binnen de vereniging. Hiermee hoopt
het bestuur te bereiken dat alle leden zich veilig voelen om zichzelf te kunnen zijn bij de
vereniging.

Isa vraagt of er is gedacht aan tweedejaars die door het corona jaar weinig betrokken zijn bij
de vereniging?
Sanne reageert dat het logistiek lastig is om groepjes te maken voor twee lichtingen. Voor dit
jaar zijn er geen groepjes gemaakt voor de tweedejaars.

Fenne vraagt of het logistiek lastig is door een tekort van papa’s en mama’s.
Sanne reageert dat mentoren inderdaad bestaan uit huidige en oude bestuursleden.

Fenne reageert dat mensen buiten het bestuur ook wel enthousiast zullen zijn om mentoren
te zijn.

Evalien vult aan dat er goed geëvalueerd moet worden of papa/mama groepjes werken,
gezien de lage animo afgelopen jaar.

Sanne geeft het woord door aan Niels.

8. Olympos
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Niels vertelt over Olympos 2.0, welke in 2028 wordt gerealiseerd. Omdat het voor Odysseus
essentieel is om te kunnen groeien, zet het bestuur ook aankomend seizoen weer in op
uitbreiding van de veldcapaciteit, clustering van de velden en behoud van de huidige
faciliteiten, zoals de blokhut en de tribune.

In juni heeft de Gemeente Utrecht haar concept omgevingsvisie voor het Utrecht Science
Park gepubliceerd. Hierin stelt de gemeente dat zij de sportfaciliteiten zoveel mogelijk bijeen
wil brengen rondom het huidige Olympos. Daarnaast zal het huidige rugbyveld worden
vervangen door kunstgras, waardoor Odysseus hoogstwaarschijnlijk meer ruimte zal krijgen
om hierop te trainen en wedstrijden te spelen. Toch stelt de gemeente nog steeds dat het
voetbalaanbod van Odysseus kan voldoen aan de vraag. In onze reactie op de
omgevingsvisie heeft Odysseus nogmaals benadrukt dat Odysseus behoefte heeft aan een
extra voetbalveld.

Ook aankomend seizoen zal weer elke kans worden aangegrepen om op te komen voor de
belangen van Odysseus rondom Olympos 2.0. Hierbij zal Niels de werkgroep Olympos 2.0,
die bestaat uit de voorgaande drie vicevoorzitters, zoveel mogelijk raadplegen. Samen met
Olympos, de Sportraad en de andere studentensportverenigingen probeert Odysseus hierbij
de krachten te bundelen. Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen in het voorjaar van
2022, zal Odysseus ook zoveel mogelijk aanwezig zijn op inspraakavonden.

Tot slot wil het bestuur de leden aankomend seizoen meer bekend maken met de activiteiten
van de Sportraad, en wil het bestuur meer leden van Odysseus aansporen om de Sportraad
te vertegenwoordigen. Op de sociale media en tijdens de besturen info avond zal de
sportraad meer gepromoot worden. Dit wordt gedaan omdat de Sportraad een belangrijk
orgaan is in het behartigen van de belangen van Odysseus voor Olympos 2.0. Door kortere
lijntjes te leggen hoopt het bestuur dat meer te bereiken is in de onderhandelingen met de
universiteit en de gemeente.

Evalien vraagt of er dit jaar een sportraad is.

Niels antwoordt dat er een sportraad is en dat Odysseaan Willem Stagge, tevens aanwezig
vanavond, zelfs de nieuwe voorzitter is.

Annet vraagt hoeveel leden het bestuur van de Sportraad telt.
Niels antwoordt dat de Sportraad dit jaar drie bestuursleden telt, dit is minder dan
voorgaande jaren. De lobbygroep van studentensportverenigingen gaan een grotere rol
krijgen en Odysseus dient meer initiatief te tonen naast wat de Sportraad organiseert.

9. Focuspunten
Ter afsluiting van de bespreking van het jaarplan kijkt Niels kort terug op de focuspunten.
Allereerst het herstarten van de sportieve en sociale activiteiten op een verantwoorde manier
na afloop van de coronacrisis, door de leden zo actief mogelijk bij de vereniging te betrekken.
Daarnaast wil het bestuur het voetbalaanbod van Odysseus maximaliseren voor Utrechtse
studenten. Hiervoor wil zij de mogelijkheden voor de leden op de wachtlijst optimaal
benutten. Verder wil het bestuur de interne communicatie optimaliseren, door voornamelijk in
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te zetten op het uitbreiden van de Ody App. Tot slot wil het bestuur de inclusiviteit van
Odysseus vergroten. Dit wil zij doen door te peilen hoe inclusief Odysseus al is, en door
verschillende activiteiten te organiseren waarin het thema inclusiviteit onder de aandacht
wordt gebracht.

Joris vraagt hoe het promotiefilmpje wordt aangepakt, of dit intern of extern gaat.

Niels antwoordt dat het plan is om het script door de MediaCie te laten schrijven, intern dus,
en vervolgens te laten filmen en editen door een extern bedrijf. We willen ook zeker kijken
naar mogelijkheden binnen de vereniging.

Er zijn geen bezwaren voor het jaarplan, Inge hamert het jaarplan af.

10. Jaarbegroting
Dylan neemt het woord voor de jaarbegroting. Dylan neemt de grootste veranderingen ten
opzichte van vorig jaar door. Door de nieuwe hoofdsponsor krijgt Odysseus dit jaar meer geld
van sponsoring dan vorig jaar. Het bedrag van Walden zal echter dit jaar geen invloed
hebben op het resultaat aangezien al het geld wordt geïnvesteerd in nieuwe shirt voor alle
heren teams, zoals afgesproken met Walden. Dit is dan ook de reden waarom er dit jaar
zoveel geld wordt uitgegeven bij het kopje shirts. Ook de inkomsten van Vrienden van
Odysseus hebben geen invloed op het resultaat omdat dit bedrag elk jaar aan bijvoorbeeld
een product voor de gehele vereniging wordt besteed. Vorig jaar waren dit mondkapjes voor
alle leden, ballenzakken en een pannakooi.

Wat betreft kosten zijn die van de blokhut minder door de verbouwing. Toch is dit een hoog
bedrag, dit komt door de muziekboxen. Overig materiaal is aanzienlijk hoger dit jaar, omdat
de investering van de trainingsdoeltjes hierbij staan. Verder heeft het bestuur nog enkele
trainersjassen moeten aanschaffen. Tot slot is meer geld vrijgehouden voor de Roze
Zaterdag. Dit wil het bestuur groots aanpakken met eventueel andere verenigingen en dit is
in lijn met het focuspunt inclusiviteit. Het uiteindelijk resultaat komt neer op € 5249 in de min.

Hier zijn geen vragen over.

Als laatste licht Dylan de financiën rondom het lustrum toe. De lustrumweek zal ongeveer €
20.000,- aan inkomsten hebben. Daarbovenop komt het lustrumspaarpotje van € 1500,-,
welke door de afgelopen vijf besturen bij elkaar is gespaard. Dit jaar wordt € 300
gereserveerd voor het volgende lustrum. Het lustrumvijfje van vorig jaar levert € 2330,- euro
op. Hierbij hebben de mensen die zijn gestopt bij Odysseus, de kans gekregen om hun
lustrumvijfje terug te krijgen. Verder komt er nog een bedrag van € 435,- vrij doordat dit jaar
de nieuwe leden ook het lustrumvijfje betalen. Dit bedrag zal besteed worden om de
activiteiten door het jaar heen een lustrumtintje te geven.

Hier zijn geen vragen over. Inge hamert de jaarbegroting 2021-2022 af.

11. Samenstelling Technische Commissie
Inge vertelt wie er aankomend jaar in de Technische Commissie zitten. De voorzitter van de
TC is Anne Ham. Cleo Krijgsman zal verantwoordelijk worden voor de Heren A-selectie, Jelle
Ros de Heren B-selectie en Evalien Baas de Heren C-selectie. De Dames A-selectie is
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toebedeeld aan Marien Hofstee, Jutka Vries neemt de Dames B-selectie onder haar hoede
en Anne Stolk de Dames C-selectie.

Er zijn geen vragen hierover, Inge hamert dit puntje af.

12. Samenstelling CvA
Inge geeft het woord aan Bas.

Bas vertelt dat Julian, Anne en hij blijven, maar dat Lucas het CvA gaat verlaten. Lucas heeft
zich de afgelopen jaren flink ingezet voor Odysseus, hij had binnen het CvA de meeste
ervaring en hij heeft veel initiatief genomen. Bas geeft een presentje aan Lucas onder luid
applaus. Steven Bruintjes zal de nieuwe aanwinst worden voor het CvA.

Esra heeft ook een presentje voor Lucas namens bestuur Schouwenberg.

Inge bedankt Lucas en hamert af.

13. Samenstelling KasCo
Inge geeft het woord aan Koen. Koen vertelt dat Julian eruit gaat en spreekt zijn dank voor
hem uit. Annet, Mick en Koen blijven. Jesse van de Wal komt in de KasCo. Inge hamert af.

14. WVTTK
Er zijn geen punten ingediend, Inge hamert af.

15. Rondvraag
Er zijn geen vragen, Inge hamert af.

16. Sluiting
Inge bedankt de aanwezigen voor hun aanwezigheid en input vanavond en ziet de
aanwezigen graag op de ALV-borrel morgen. De korting voor Walden geldt al.

Vergadering gesloten om 22.57
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