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Notulen Wissel-ALV d.d. 4 september 2020 
 
Inloop: 19:45 
Aanvang: 20:00u 
Locatie: Aula, Academiegebouw, Domplein 29, 3512JE, Utrecht 
 
Aanwezigen: Evalien Baas, Nyncke Lemmens, Annet Prudon, Anne Stolk, Mathijs Hes, 
Mick van Rooijen, Jesse Terstappen, Esra Schouwenberg, Afra Mijnheer, Jesse van de Wal, 
Steven Bruintjes, Florence Versmissen, Marien Hofstee, Cleo Krijgsman, Anne Ham, Koen 
Bots, Julian Markus, Joren van Os, Pim Leichtenberg, Romi de Bok, Jarne Rijpma, Joris 
Holthausen, Nanette Brecht, Noah Sloots, Inge van Liefland, Fenne de Boer, Ivo Lubbers, 
Ivo Appels, Joelle Schouwenberg. 
 
Afwezig met kennisgeving: Bas Bos 
Aanwezig oud-leden: Joost Kwakernaak, Nora Middag, Lucas Teunissen, Eveline Meijers. 
 
1. Opening  
Evalien heet alle aanwezigen welkom en opent de vergadering om 20.03u.  
 
2. Vaststellen agenda  
Evalien vraagt of er op- of aanmerkingen zijn op de agenda, deze zijn er niet. 
 
3. Goedkeuren notulen vorige ALV  
Er zijn geen opmerkingen of vragen over de notulen van de vorige ALV. De notulen worden 
ongewijzigd goedgekeurd.  
 
Evalien geeft het woord aan Anne Stolk.  
 
4. Jaarverslag 2019-2020 
Er is dit jaar veel gebeurd. Toen we hier vorig jaar om deze tijd zaten had niemand van ons 
kunnen denken dat het een jaar zou worden met een, voor het eerst sinds 1945, niet 
uitgespeelde KNVB competitie, zonder Ody Tournament, met 1,5 meter trainingen en 
zonder degradaties. Er zou wel een heel wat voor nodig zijn om dat tot gevolg te hebben. En 
toch was dit het geval. Het was een bijzonder jaar om bestuur te zijn, zeker niet alleen maar 
in negatieve zin, maar wel bijzonder.  
 
Graag kijken we nu met jullie terug op het jaar. Dit doen we iets anders dan normaal 
gesproken. Jullie hebben namelijk ons jaarverslag via de mail al ontvangen, daar staan alle 
belangrijke dingen van het afgelopen jaar in benoemd. Wat we wel willen doen is een aantal 
belangrijke punten kort noemen; de Coronatijd en Odysseus, update van de partnerships en 
het technisch beleid. Zo hopen we het Kandidaatsbestuur ruim de tijd te geven de plannen 
voor komend jaar te vertellen. Vragen mogen jullie tussendoor stellen.  
 
Tweede seizoenshelft/corona 
 
7 maart was de laatste gespeelde competitiedag, een overigens succesvolle SuSa lll, en per 
16 maart werden fysieke activiteiten verboden. Als bestuur vervielen daarmee veel 
dagelijkse taken en kwamen er juist andere taken bij.  

- Betrokkenheid leden: Dit hebben we gedaan door een Corona journaal op instagram, 
verschillende online activiteiten, zoals een bingo en een pubquiz en tweewekelijkse 
updates via de mail. In juni hebben bij alle vrijwilligers van de vereniging een 
bedankpakketje bezorgd. Daarnaast was het ook mooi om te merken dat teams 
elkaar erg opzochten in andere sporten of online contact.  

- Herstarten trainingen en wat daarvoor moest gebeuren; een plan opstellen voor 
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Olympos, aanwijzingen ophangen, materiaal verplaatsen ed.  Daarnaast hebben we 
half jullie nog een mooi CorOdy toernooi georganiseerd.  

- Extra dingen: aandacht aan het technisch beleid besteden, de wachtlijst 
implementeren in sportlink, de tekst van de site updaten, plannen maken met 
betrekking tot scheidsrechters en de blokhut voor komend seizoen en veel kleine 
dingen.  

 
De consequenties die de hele situatie op Odysseus heeft gehad lijken mee te vallen.  

- Er hebben geen selectietrainingen plaats kunnen vinden dus de TC heeft op basis 
van oordelen van trainers (intern) en iemands voetbalervaring (extern) het niveau zo 
goed mogelijk proberen in te schatten. Dit leidt er wel toe dat er in de selectie meer 
verschuivingen zijn dan in het Technisch Beleidsplan staat.  

- Doordat de fysieke UIT week niet door is gegaan is de wachtlijst wat korter dan 
normaal. Dit was voor het plaatsen dit jaar geen probleem, maar het kan mogelijk 
effect hebben volgend jaar, hoewel we eigenlijk altijd zat spelers hebben.  

- Binding nieuwe leden: er heeft geen aftrap plaatsgevonden en we verwachten dat 
fysieke evenementen de komende tijd nog wel beperkt zullen blijven. Daarom is het 
lastiger voor eerstejaars om een goed beeld van Ody te krijgen, het 
kandidaatsbestuur zal er op terugkomen hoe zij dit tackelen.  

- Annet en Jesse zullen nog terug komen op het financiële aspect. 

-  
Anne Stolk geeft het woord aan Mick. 
 
Partnerships 
 
Allereerst wat over de Hollandse Pot. Zoals vorige keer toegelicht zorgen we ervoor dat hij 
ons het verschuldigde sponsorbedrag betaald door het eten te verzorgen op onze 
resterende evenementen. Nu is dat afgelopen seizoen moeilijk gegaan wegens Corona. We 
gaan hier wel mee verder, zodra evenementen weer kunnen. De samenwerking stopt, dit is 
louter het afbetalen van zijn schulden.  
Van de ING hebben we nieuwe damesshirts, we houden nog wat geld over om andere leuke 
dingen mee te doen.  
On the right foot is een nieuwe samenwerking met een duurzaamheidsplatform.  
Sommige partners van ons hebben het lastig wegens corona, zoals Recruit a student, 
daarvoor hebben we het sponsorbedrag van huidig jaar kwijt gescholden, dat werd als heel 
prettig ontvangen.  
 
Mick geeft het woord aan Evalien. 
 
4.3 Technisch beleid 
 
Vorig seizoen is er door een werkgroep het technisch beleidsplan voor onze vereniging 
geschreven. Hierin staan alle beslissingen die door bestuur en technische commissie 
gemaakt worden uitgelegd. Ook staat er in dit bestand wat er van elk lid verwacht wordt, qua 
teamtaken maar ook qua gedrag binnen de vereniging. Het bestand is bedoeld om 
handvaten aan zowel bestuur als TC te geven en een eenduidiger beleid te voeren. 
Het beleidsplan is per dit seizoen van kracht en wordt dus momenteel ook toegepast binnen 
de vereniging. De technische commissie zal samen met het bestuur dit beleidsplan 
tweemaal evalueren gedurende dit seizoen om te kijken wat er nog eventueel aangepast 
moet worden. 
 
Evalien vraagt of er nog vragen zijn over het jaarverslag en geeft het woord aan Annet. 
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5. Financieel jaarverslag 2019-2020 
 
Baten 
 
Als eerste de batenkant. De damescursus was dit jaar lastig te vullen. De verwachting is dat 
dit komend jaar ook zo zal zijn aangezien er nu 10 damesteams zijn waardoor er simpelweg 
minder dames nog op de wachtlijst staan. Daarnaast is natuurlijk de voorjaarscursus niet 
doorgegaan vanwege corona.  
Over de sponsoring, dit heeft Mick net ook allemaal toegelicht. Ik laat dit enkel even zien 
zodat er een duidelijk beeld is van de misgelopen sponsoring. 
 
Lasten 
Dan de lastenkant. De KNVB heeft door corona minder contributie geïnd, wat erop 
neerkwam dat wij niets hebben hoeven te betalen over de maanden dat er geen competitie 
meer was. Bij de bestuursactiviteiten valt ook het CorOdy toernooi onder. Wij hadden 
namelijk nog een bedrag van gewonnen geld vrijgehouden voor de laatste SuSa, maar 
aangezien deze niet meer plaatsvond hebben wij dit gestopt in het toernooi. Zo was het 
toernooi ook goed toegankelijk qua prijs.  
Dan de commissies. Er zijn veel commissie die verlies hebben geleden, echter is dit wel 
goed te verklaren. Bij de AcCie is er namelijk een aanbetaling gedaan voor het 
ledenweekend en deze blijft staan voor komend seizoen. Ook liep het lasergamen niet heel 
hard van stapel en is daar wat verlies opgedraaid. Wij hebben het KB aangeraden deze 
tweede AcCieviteit onder de loep te nemen. Bij de FeCo was het gala populairder dan 
verwacht, dus werd de investering hierin ook wat verhoogd (aangezien dit was bepaald aan 
de hand van het aantal deelnemers). De ZatCo heeft verlies gedraaid, omdat zij ook een 
deel van het eerder genoemde gewonnen geld hebben mogen investeren in een SuSa. 
 
Koen Bots snapt het laatste punt niet. Annet licht toe hoe ze bij de tweede SuSa het 
gewonnen geld van de nationale sportvakbeurs aan zanger Anton hebben besteed.  
 
Nu de balans. Zoals je ziet staan er niet meer heel veel debiteuren en crediteuren open. Dit 
komt doordat er weinig transacties waren aan het einde van het jaar.  
 
Evelien merkt op dat het niet uitgeprint is en niet echt te lezen is op de schermen. Annet 
zggt dat ze hetuit had moeten printen.  
 
Nu het resultaat. Zoals je ziet hebben we dit jaar winst gedraaid, van ongeveer €800. Ik heb 
meegegeven aan Jesse dat zij dit bedrag kunnen investeren in bijvoorbeeld een SuSa, 
aangezien deze waarschijnlijk niet zo makkelijk op Olympos gehouden kunnen worden dit 
jaar.  
 
6. WVTTK 
 
Er is voor deze ALV één WVTTK ingediend door Julian Markus. Evalien nodigt Julian voor 
uit om zijn brief voor te lezen. 
 
Evalien vraagt of er iemand aanwezig bij de ALV bezwaar heeft tegen het benoemen van 
Joost Kwakernaak tot erelid, er is geen bezwaar. 
 
Joost Kwakernaak wordt benoemd tot erelid. 
 
Evalien overhandigd Joost zijn cadeaus. 
7. Rondvraag 
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Nanette vraagt of er rekening is gehouden met de AVG als het gaat om het fysieke aspect. 
Mensen staan op de jaarkalender en in de Purple Brain, ze vraagt zich af of leden hier ook 
mee hebben ingestemd.   
 
Nyncke antwoordt hierop dat het inschrijfformulier met de toestemmingsverklaring zodanig is 
aangepast, dat leden bij het tekenen hiervan ermee akkoord gaan. Ze geeft aan niet zeker 
te weten of dit ook gaat over de jaarkalender en het clubblad, maar gaat dit uitzoeken.  
 
Joost begint over een bijdrage vanuit de vereniging voor bestuur Baas. Lucas vertelt vanuit 
de CvA dat het huidige bestuur in deze lastige tijd de vereniging goed op sleeptouw heeft 
genomen en de betrokkenheid van de leden heeft gestimuleerd. Op het moment dat we 
weer konden konden voetballen is de club in goeie baanen geleid. Hiervoor zal bestuur 
Baas een deel van de contributie vergoed krijgen vanuit de vereniging. Lucas vraagt of 
iemand bezwaar heeft. Niemand heeft bezwaar.  
 
8. Bestuurscadeau  
 
Bestuur Baas geeft een cadeau aan de vereniging. Het is een paarse bakfiets! De BaasBak. 
 
9. Dechargeren Bestuur Baas 
 
Evalien spreekt een dankwoord uit over Jesse. Bij hamerslag zonder bezwaar uit de ALV 
dechargeert Evalien Jesse uit de functie van Wedstrijdsecretaris der USVV Odysseus ’91. 
 
Evalien spreekt een dankwoord uit over Mick. Bij hamerslag zonder bezwaar uit de ALV 
dechargeert Evalien Mick uit de functie van Commissaris Extern der USVV Odysseus ’91. 
 
Evalien spreekt een dankwoord uit over Mathijs. Bij hamerslag zonder bezwaar uit de ALV 
dechargeert Evalien Mathijs uit de functie van Commissaris Intern der USVV Odysseus ’91. 
 
Evalien spreekt een dankwoord uit over Anne. Bij hamerslag zonder bezwaar uit de ALV 
dechargeert Evalien Anne uit de functie van Vicevoorzitter der USVV Odysseus ’91. 
 
Evalien spreekt een dankwoord uit over Annet. Bij hamerslag zonder bezwaar uit de ALV 
dechargeert Evalien Annet uit de functie van Penningmeester der USVV Odysseus ’91. 
 
Evalien spreekt een dankwoord uit over Nyncke. Bij hamerslag zonder bezwaar uit de ALV 
dechargeert Evalien Nyncke uit de functie van Secretaris der USVV Odysseus ’91. 
 
Evalien spreekt haar hoop uit over het kandidaatsbestuur. Bij hamerslag zonder bezwaar uit 
de ALV chargeert Evalien Esra in de functie van Voorzitter der USVV Odysseus ’91. 
 
Esra spreekt een dankwoord uit over Bestuur Baas. Bij hamerslag zonder bezwaar uit de 
ALV dechargeert Esra Evalien uit de functie van Voorzitter der USVV Odysseus ’91. 
 
10. Chargeren kandidaatsbestuur Schouwenberg 
 
Esra spreekt een woord uit over Afra. Bij de volgende hamerslag zonder bezwaar uit de ALV 
chargeert Esra Afra Mijnheer in de functie van Secretaris der USVV Odysseus’91. 
 
Esra spreekt een woord uit over Jesse. Bij de volgende hamerslag zonder bezwaar uit de 
ALV chargeert Esra Jesse van de Wal in de functie van Penningmeester der USVV 
Odysseus’91. 
 
Esra spreekt een woord uit over Steven. Bij de volgende hamerslag zonder bezwaar uit de 
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ALV chargeert Esra Steven Bruintjes in de functie van Vicevoorzitter der USVV 
Odysseus’91. 
 
Esra spreekt een woord uit over Florence. Bij de volgende hamerslag zonder bezwaar uit de 
ALV chargeert Esra Florence Versmissen in de functie van Commissaris Intern der USVV 
Odysseus’91. 
 
Esra spreekt een woord uit over Marien. Bij de volgende hamerslag zonder bezwaar uit de 
ALV chargeert Esra Marien Hofstee in de functie van Commissaris Extern der USVV 
Odysseus’91. 
 
Esra spreekt een woord uit over Cleo. Bij de volgende hamerslag zonder bezwaar uit de 
ALV chargeert Esra Cleo Krijgsman in de functie van Wedstrijdsecretaris der USVV 
Odysseus’91. 
 
Pauze.  
 
11. Jaarplan 2020-2021 
 
1. Introductie 
 
Esra heet iedereen welkom op de vergadering namens Bestuur Schouwenberg.  
 
Esra vertelt dat Odysseus momenteel in rustig vaarwater verkeert, dat de vereniging 
financieel gezond is, en bedankt hiervoor de voorgaande besturen.  
 
Hiernaast spreekt hij over het coronavirus dat een half jaar geleden zijn intrede deed. 
Doordat het niet te voorspellen is hoe de situatie omtrent het virus zich zal ontwikkelen zal 
van tijd tot tijd bekeken moeten worden welke activiteiten wel of niet, en in welke vorm, door 
kunnen gaan. Ondanks dit is het dit jaar natuurlijk een lustrumjaar en iedereen kijkt hier 
reikhalzend naar uit! In mei staat er een mooie lustrumweek op de planning en de 
verschillende activiteiten door het jaar heen zullen voorzien worden van een Lustrum tintje. 
Ook zal er dit jaar een nieuw meerjarenbeleidsplan opgesteld gaan worden. De verdere 
invulling hiervan zal bij de eerstvolgende ALV aan bod komen. 
Esra vertelt dat het nieuwe bestuur heel veel zin heeft om samen met de aanwezigen en de 
andere leden een prachtig en memorabel lustrumjaar neer te zetten en stelt dat het bestuur 
haar uiterste best hiervoor gaat doen.  
 
Esra geeft het woord aan Steven.  
 
2. Focuspunten 
 
Steven vertelt dat hij de plannen voor dit jaar gaat presenteren. Het bestuur heeft afgelopen 
zomer hard gewerkt en we zijn erg blij met wat er ligt. Hij begint met de vier focuspunten uit 
het jaarplan. Dit zijn de vier punten die wij erg belangrijk vinden en waar wij ons 
voornamelijk op willen richten dit jaar.  
 

1. Ten eerste willen wij de materiaalopslag voor de teams verbeteren. Hiervoor zullen 
wij de blokhut verbouwen en de materiaalopslag verplaatsen naar de blokhut.  

2. Ten tweede willen wij het scheidsrechterssysteem verbeteren, om het niveau van de 
scheidsrechters bij Odysseus te verhogen. Hiervoor zal onder andere Fluit je Rijk 
worden geïntroduceerd.  

3. Verder is het natuurlijk een rare tijd, vanwege de coronacrisis. Het is moeilijk in te 
schatten wat er wel en niet kan dit jaar. Ondanks dat willen wij echter een erg mooi 
lustrumjaar organiseren. Daarom zullen we kijken naar alle mogelijkheden om zoveel 
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mogelijk dingen verantwoord te organiseren en er een leuk jaar van te maken. Tot 
slot willen wij inzetten op het bevorderen van de gezelligheid langs de lijn. We vinden 
sfeer langs de lijn namelijk erg belangrijk voor een club als Odysseus. We gaan de 
DJ-cie daarom vaker overdag inzetten en we onderzoeken de mogelijkheden voor 
een tijdelijk overdekt gedeelte bij de blokhut, in de vorm van een tarp. Daarnaast 
zullen we ook de tribune opknappen.  

Hier zijn geen vragen over.  
 
Steven geeft het woord aan Jesse van de Wal.  
 
3. Financieel beleid 
 
Jesse vd Wal stelt, net als Esra, dat het goed gaat met Odysseus, ook op financieel gebied. 
Om te beginnen met de contributie. De contributie is komend jaar wederom €70,- voor 
wedstrijdleden, €40,- voor teamtrainingsleden en €30,- voor trainingsleden. Hier wordt voor 
ieder lid het lustrumvijfje aan toegevoegd om het gehele lustrumjaar ook in het teken te laten 
staan van het lustrum.  
 
Mick stelt dat onze balans op het hoge bedrag van €38.000,- staat, vorig jaar was het 800 
euro minder, jaar daarvoor was het ook al een hoog bedrag. Dat geld staat op onze 
spaarrekening en hier krijgen we 0% rente over. Toch is er wel altijd een prijsstijging waardoor 
wij ieder jaar 1,5% aan koopkracht verliezen, dit is een vrij groot bedrag. Je kunt genoeg 
redenen bedenken waarom wij geld op een verantwoorde, maar wel snelle manier moeten 
uitgeven, anders wordt het gewoon minder waard. Mick vraag waarom wij beslissen om in 
deze tijd de contributie met 5 euro te verhogen. Hierbij stelt Mick ons de uitdaging om 2 
argumenten niet te gebruiken: 

1. We doen het elk lustrumjaar al zo, dus dit jaar ook. 
2. Je betaalt voor wat je krijgt. Er zijn genoeg leden die in de afgelopen 4 jaar lid-af zijn 

geworden, dus die profiteren niet van het gespaarde geld van afgelopen besturen voor 
het lustrumjaar.  

  
Jesse vd Wal reageert hierop dat Mick ons net een stapje voor is. We willen zelf 1000 euro 
gaan investeren in ons lustrum. Het lustrumvijfje gaan wij investeren in activiteiten in de 
lustrumweek, waardoor oude leden gaan profiteren van dit lustrumvijfje. Daarnaast vinden wij 
het normaal dat leden bijdragen aan het lustrum, omdat zij dit het hele jaar terug gaan zien bij 
lustrum. 
 
Mick vraagt waarom wij nu een contributieverhoging toepassen. Is het rechtvaardig om nu 5 
euro te verhogen of vind je het rechtvaardiger dat we dit over 3 a 4 jaar doen? 
 
Jesse vd Wal reageert hierop dat het geen vaste contributieverhoging is, het is enkel voor dit 
jaar. Het is gerechtvaardigd omdat leden er daadwerkelijk meer voor krijgen.  
 
Joost reageert ook en stelt dat zij het hier met de KasCo over hebben gehad. Voor het lustrum 
wordt gespaard door alle besturen en mensen betalen voor alle activiteiten die zij bijwonen. 
Het bedrag wat je voor het bijwonen van die activiteiten betaalt, gaat op aan dingen die tijdens 
het jaar georganiseerd worden, bijvoorbeeld om activiteiten een lustrumtintje te geven. Hier 
gaat ook het lustrumvijfje heen en daar profiteren huidige leden dan van. De 1000 euro die 
wordt geïnvesteerd komend jaar door het bestuur gaat naar de Lustrumweek, waardoor ook 
oud-leden hiervan kunnen profiteren. 
  
Mick reageert hierop dat het duidelijk is, maar geeft ons mee om slim en snel te investeren 
met het grote bedrag wat wij nu in de kas hebben zitten om waardeverlies tegen te gaan.  
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Jesse vd Wal gaat door naar een overzicht van de geplande investeringen voor komend jaar. 
Hij vertelt dat komend jaar geïnvesteerd wordt in de Blokhut, het nieuwe 
scheidsrechterssysteem, het lustrum, de DJ-cie en materiaal. De investeringen in de Blokhut 
en het lustrum worden vanuit het eigen vermogen gefinancierd, de overige investeringen 
pasten binnen de begroting. Dit gaat zo’n €3.000,- kosten. Hier zijn geen vragen over.  
 
Als laatste punt vertelt Jesse vd Wal over een nieuwe doorvoering omtrent de OlymPassen. 
Uit afgelopen jaren is gebleken dat het aanschaffen en koppelen van de OlymPassen niet 
altijd soepel verloopt. Hierdoor moeten er regelmatig fysieke controles uitgevoerd worden. Om 
van deze tijdrovende bezigheid af te stappen stellen wij een boetesysteem voor. Hiervoor zijn 
drie deadlines gesteld waarop leden, indien nog niet in het bezit van een gekoppelde 
OlymPas, beboet worden. De voorgestelde deadlines zijn als volgt: 

• Na 1 oktober 2020 nog geen gekoppelde Olympas: €15 

• Na 15 oktober 2020 nog geen gekoppelde Olympas: €30 (met €15 euro verhoogd) 

• Na 1 november 2020 nog geen gekoppelde Olympas: €50 (met €20 verhoogd) 

Jesse vd Wal vertelt hierbij dat, op het moment dat een lid vanaf 1 november nog steeds niet 
in bezit is van een gekoppelde OlymPas, deze tijdelijk verwijderd wordt uit Sportlink en 
uitgesloten wordt van trainingen, wedstrijden en activiteiten.  
 
Nanette vraagt wat er gaat gebeuren met het geld van de boetes.  
 
Jesse reageert hierop dat het geld van de boetes is in principe wordt gebruikt om de subsidie 
die wij mislopen door mensen die te laat zijn met het aanschaffen van Olympassen te 
compenseren. Overig geld wordt geïnvesteerd in de club. 
 
Anne Stolk vraagt of het klopt dat die misgelopen subsidie dan niet meer wordt verhaald op 
de teamborg. 
 
Jesse vd Wal reageert dat dit klopt, en dat de boete individueel wordt verhaald op leden. 
 
Anne Stolk vraagt hoe wij de mensen die nog geen Olympas hebben aangeschaft gaan 
controleren. Gaan jullie dit helemaal niet meer doen langs de lijn en bij trainingen, dus fysiek?  
 
Jesse vd Wal stelt dat je normaal gesproken ontzettend veel leden moest controleren, met het 
nieuwe boetesysteem hopen we dat het nog maar 4 of 5 mensen zijn, dat maakt het 
controleren hopelijk een stuk makkelijker.  
 
Anne Stok reageert dat ze dit begrijpt, en geeft ons mee dat ze denkt dat je alsnog erg streng 
moet gaan zijn door leden die nog geen Olympas hebben op de gestelde data echt uit te 
sluiten van wedstrijden en trainingen.  
 
Nyncke reageert hierop en stelt dat wij dit moet ook goed moeten communiceren met trainers 
van leden die een boete krijgen.  
 
Koen Bots reageert en stelt dat het controleren langs de lijn erg goed werkt, en geeft ons mee 
dit alsnog te gaan doen. Hierbij kun je als bestuur ook aangeven dat je liever geen boetes wilt 
geven, maar ervoor gaat dat leden de Olympas aanschaffen. Daarnaast stelt hij dat het erg 
lastig wordt om mensen in Sportlink te verwijderen. Vooral bij de A-selectie is het lastig om 
hen zomaar weer toe te voegen na het verwijderen door de dispensatieregeling. Bij de B/C-
selectie wordt het wedstrijdformulier eigenlijk nooit helemaal naar waarheid ingevuld, en heeft 
het tijdelijk verwijderen dus weinig zin.  
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Jesse vd Wal reageert en stelt dat hij vaak gaat kijken om hoeveel mensen het gaat die geen 
Olympas hebben, en als dit te ver uit de hand loopt kunnen wij als bestuur altijd nog besluiten 
om langs de lijn leden hierop aan te spreken. 
 
Nyncke stelt dat je mensen tijdelijk kunt blokkeren in Sportlink. Daarnaast moet je bij de B/C-
selectie leden echt uitsluiten van trainingen, en gaat het meer om de boete omdat het 
wedstrijdformulier inderdaad nooit helemaal naar waarheid wordt ingevuld. Ze is het eens met 
Koen over de overbruggingsperiode voor dit boetesysteem, veel mensen zijn hier nog niet van 
de op de hoogte. Het is daarom goed om wel bij de velden te staan om mensen op de 
missende Olympas te wijzen en te controleren.  
 
Julian stelt dat hij het goed vindt om iets nieuws te proberen. Hij vraagt zich wel af of het niet 
het verschuiven van de controle is. Leden die de pas niet op tijd kopen zijn vaak niet heel 
actief bij Odysseus en voelen zich hierdoor minder verantwoordelijk en betrokken. Bij de 
wedstrijden bij B/C-selectie kun je iedereen opschrijven op een wedstrijdformulier dus dat 
wordt niet gecontroleerd. Dit betekent dat je toch weer bij trainingen langs de lijn moet gaan 
staan. Dan moet je dat pas na 1 november gaan doen, dus hij weet niet of het dan simpelweg 
het verschuiven van het controleren is. 
 
Jesse vd Wal reageert hierop en stelt dat het aantal mensen waar dit om gaat dermate hoog 
is dat we het toch willen toepassen. 
 
Julian reageert en stelt dat hij het een goed plan vindt. Hij geeft ons mee om vooral alle punten 
die zijn besproken in gedachten te houden en te evalueren of het systeem zijn doelen behaald.  
 
Jesse vd Wal geeft het woord aan Marien.  
 
4. Sponsoring en externe zaken 
 
Marien vertelt dat Odysseus er afgelopen jaren een hoop nieuwe sponsoren bij heeft 
gekregen. Zo staat Odysseus nu op een mooi sponsorbedrag van rond de €8000, mede 
dankzij nieuwe sponsoren als Decathlon en ING. Door de coronacrisis zijn een aantal van 
onze partners in de problemen geraakt en kunnen zich daardoor niet aan de standaard 
afspraken houden. Voorbeelden van partners die hier last van hebben zijn Dressme, 
Recruite a student, en de Rex. Wij zullen ons dit jaar hierin flexibel opstellen en tijdelijke 
nieuwe afspraken maken die passen bij de corona tijd om zo de band met deze partners te 
versterken. 
 
De grootste nieuwe partner is ING. ING is de nieuwe hoofdsponsor van de damesafdeling 
en sponsort voor alle damesteams de wedstrijdshirts. Wij hebben de shirts in eerste 
instantie zelf betaald, dit kostte rond de €4500, maar wij zullen drie jaar lang €2500 per jaar 
van ING krijgen. Van dit bedrag zal €1500 per jaar terug worden gestoken in onze eigen kas 
zodat uiteindelijk ING voor de nieuwe shirts betaalt en de andere €1000 zullen wij zelf 
investeren. 
 
We zullen natuurlijk ook dit jaar op zoek gaan naar nieuwe sponsoren. Zo willen we graag 
ook een hoofdsponsor vinden voor de mannenafdeling en zouden we ook een deal willen 
sluiten met een snackbar. Hierbij zullen we de hulp gebruiken van de sponsorcommissie van 
Odysseus. Afgelopen jaren is gebleken dat deze lastig te vullen is. Dit jaar is er al een basis 
gelegd en zullen we kijken naar de mogelijkheden om de leden die chef sponsor zijn in 
andere commissies bij de sponsorcommissie te betrekken. 
 
Evalien is benieuwd wat we met die 1000 euro die overblijft van de ING gaan doen.  
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Marien reageert hierop dat er nog geen specifiek doel gevonden is hiervoor, maar ING is 
ook geïnteresseerd om activiteiten samen met Ody te organiseren, dus wellicht kan het 
daarin worden gestoken. 
 
Annet stelt dat de communicatie met Rex niet altijd even lekker verloopt. Is het niet tijd voor 
verandering van stamkroeg?  
 
Marien reageert dat het bestuur op dit moment nog bezig is om afspraken te maken met de 
Rex, aan de hand daarvan gaan we kijken of het nodig is om een nieuwe stamkroeg te 
zoeken. 
 
Annet reageert dat zij snapt dat wij niet ineens dit jaar gaan veranderen van stamkroeg. 
Maar de Rex heeft niet zijn schulden en andere kosten betaald, dus dit lijkt een goed 
uitgangspunt om een nieuw stamkroeg te zoeken. 
Mick vult hierop aan dat faillissement ook niet is uitgesloten bij de Rex, dus 
kennismakingsgesprekken met andere kroegen lijkt hem een goed idee. 
 
Marien reageert dat het inderdaad op de planning staat om rond te kijken en gesprekken 
aan te gaan met kroegen.  
 
Evaline stelt dat zij het hier met de KasCo ook over hebben gehad en van de Rex missen 
we ook nog geld van jaren geleden. Gaat hier nog wat mee gebeuren?  
 
Marien reageert dat er nu afspraken zijn gemaakt met de Rex over het geld wat wij nog 
missen. 
 
Noah vraagt waarom er wordt gezocht naar een snackbar als sponsor. 
 
Marien reageert dat dit een goede vraag is. Dit is een goed voorbeeld van een partnership 
waar Mick veel mee heeft gedaan. Een snackbar kan voor een goede deal voor leden 
zorgen, want leden kunnen hier goedkoper eten halen. 
 
Nanette vraagt of flexibiliteit met sponsoren ook iets positiefs voor Odysseus oplevert? Of is 
het alleen gunstig voor hen? 
 
Marien reageert dat flexibiliteit betekent wij de partners ruimte geven als ze zich niet aan de 
standaard afspraken houden door corona, het gevolg hiervan is dat de band sterker wordt 
omdat je de partner langer aan Odysseus vast kunt houden. 
 
Marien geeft het woord aan Esra.  
 
5. Organisatorisch beleid 
 
Esra vertelt dat de belangrijkste verandering op organisatorisch gebied is dat, door het 
vertrek van een groot aantal heren teams, ervoor gekozen is een herenteam op te heffen en 
een damesteam toe te voegen. Hierdoor is er dit seizoen 1 heren wedstrijdteam minder en 1 
dames wedstrijdteam meer. Hier is voor gekozen omdat de wachtlijst voor dames al jaren 
een stuk langer was dan die voor de heren.  
Een andere verandering op organisatorisch gebied is dat, zoals besloten is tijdens de 
vergadering over het Technisch Beleidsplan en inmiddels beschreven is in het nieuw 
opgestelde technisch beleidsplan, Heren 2 en Dames 2 vanaf heden ook theediensten en 
het fluiten van wedstrijden als teamtaak toebedeeld kunnen krijgen. Hiertoe is besloten 
omdat gebleken is dat er op zaterdagen meer handen nodig zijn. Een kanttekening is wel 
dat deze dienst alleen gebeurt na het spelen van de eigen wedstrijd.  
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Evaline reageert dat het leuk is dat er een extra damesteam is. Ze zegt dat wij dit ook 
kunnen gebruiken in de promotie voor Odysseus. Lange tijd was dames 1 een 
paradepaartje, dat is nu helaas niet meer zo. We zijn nu wel de enige club die evenveel 
dames- als herenteams heeft, wat heel mooi is.  
 
Esra bedankt Evaline voor de tip en geeft het woord aan Cleo.  
 
6. Sportief beleid 
 
Technisch Beleidsplan 
 
Cleo vertelt dat bestuur Baas afgelopen jaar in samenwerking met de Technische Commissie 
een Technisch Beleidsplan geschreven. Dit beleidsplan omvat het sportief beleid van de 
vereniging dat wij gaan uitdragen. Omdat dit het eerste jaar is dat dit Technisch Beleidsplan 
geldt, zal het beleidsplan dit jaar tweemaal worden geëvalueerd met alle betrokkenen. In het 
Technisch Beleidsplan zijn ook langetermijndoelstellingen opgenomen. We hebben de teams 
dit jaar ook weer gevraagd voor doelstellingen specifiek voor dit seizoen, daar zitten een paar 
leuke tussen. Heren 1 heeft aangegeven in principe alle wedstrijden te willen winnen, door de 
nieuwe spelers goed in te passen in het team. Heren 2 is iets minder optimistisch en gaat voor 
rechtstreekse handhaving, wat betekent dat zij drie teams onder zich moeten houden. Dames 
1 wilt gaan promoveren dit jaar, wat aansluit bij de langetermijndoelstelling voor het eerste 
dames elftal. Een aantal teams geven aan in het linkerrijtje te willen eindigen, of top 4/5. Heren 
7 wilt graag de metercompetitie winnen en dames 9 gaat zich inzetten om alle spelers klaar 
te stomen voor wedstrijdteams, naast het doel om zoveel mogelijk borrels bij te wonen. Verder 
heeft dames 4 op het oog om de platte kar te regelen aan het eind van het seizoen, dus dat 
wordt genieten. 
 
Mick vraagt in hoeverre Heren 1 wordt afgerekend als ze niet alle punten behalen die behaald 
kunnen worden?  
 
Cleo reageert dat mensen niet worden weggestuurd, het is een vrij ambitieuze doelstelling, 
maar trainers hebben besproken dat dit het doel wordt voor komend jaar, dus daar zal wel 
naar gestreefd worden.  
 
Fluit je rijk 
 
Cleo gaat door met het volgende punt van Sportief Beleid, het Fluit je Rijk systeem. Dit jaar 
wordt er een nieuw scheidsrechtersysteem geïntroduceerd. Ons doel is om zowel de 
kwantiteit als de kwaliteit van de scheidsrechters binnen Odysseus te verbeteren. We gaan 
dit doel proberen te bereiken door het Fluit je Rijk systeem te implementeren. Allereerst wordt 
een groep aangemaakt met mensen die hebben aangegeven dat ze weleens een wedstrijdje 
willen fluiten voor geld. Fluitdiensten blijven in principe een teamtaak, de wedstrijdsecretaris 
deelt die net zoals voorgaande jaren gewoon in. Een team kan dan besluiten dat ze de 
toegewezen fluitdienst niet zelf willen of kunnen fluiten, dan kopen ze de fluitdienst voor €25 
af, en dat geven ze door aan de wedstrijdsecretaris. 
De wedstrijdsecretaris legt vervolgens de fluitdienst eerst bij de clubscheidsrechters neer, als 
een van hen de dienst oppakt, ontvangen ze €35, het tientje verschil wordt betaald door 
Odysseus. Wordt de dienst door een Fluit je Rijker opgepakt, zal hij/zij €25 ontvangen.  
 
Hier zitten een aantal deadlines aan verbonden vertelt Cleo. Teams krijgen uiterlijk drie weken 
van tevoren hun teamtaken te horen. Ze hebben dan een week om aan de wedstrijdsecretaris 
door te geven of ze hun teamtaak willen afkopen. Als ze beslissen dat te doen, hebben de 
clubscheidsrechters of Fluit je Rijkers een week om aan te geven of ze de fluitdienst op te 
pakken, waarna het team tot de zondag van tevoren heeft om te betalen. Op de maandag is 
dan de scheidsrechter definitief bekend. 
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De clubscheidsrechters zijn scheidsrechters die regelmatig fluiten bij Odysseus en een 
opleiding hebben gedaan. Mensen die ook lid zijn bij Odysseus worden komend jaar gevraagd 
om in de Scheidsrechterscommissie te gaan. Van de ‘Scheidcie’ wordt verwacht dat ze leden 
die voor het eerst fluiten helpen en tips geven. Ook zullen ze Fluit je Rijkers ondersteunen en 
aansporen om een BOS-opleiding te volgen. Het volgen van deze opleiding wordt volledig 
vergoed door Odysseus, scheidsrechters zullen niet meer wedstrijden gratis moeten fluiten 
om de cursus te betalen.  
 
Koen vraagt of er nog een voorwaarde is voor het volledig vergoeden van de cursus. Moeten 
ze bijvoorbeeld een jaar lang nog scheidsen?  
 
Cleo reageert hierop dat dit in dit geval niet zo is. Onze verwachting is dat je niet zo’n opleiding 
gaat doen, die toch wel wat tijd kost, en dan geen wedstrijden gaat fluiten.  
 
Joost sluit hierop aan en stelt dat het lastig blijkt om mensen deze opleiding te laten doen, dus 
de insteek is om juist alle voorwaardes om het niet te gaan doen te laten schieten, en dan 
kijken of het doel wordt bereikt en het mensen aanspoort om de BOS-opleiding te gaan volgen.  
 
Julian vraagt hoeveel BOS-opleiding scheidsrechters we nu hebben. En zijn er mensen die 
hebben aangegeven dit te willen gaan doen?  
 
Cleo reageert dat er op dit moment 4 of 5 mensen zijn die een opleiding hebben die bij 
Odysseus fluiten, sommigen zijn lid, sommigen niet. Daarnaast heeft ze van 3 mensen 
doorgekregen dat ze een BOS-opleiding willen gaan doen. 
 
Evalien stelt dat je begeleiding vanuit de club nodig hebt voor die mensen die een BOS-
opleiding willen doen begeleiden. De cursus moet ook in de buurt zijn omdat er 10 mensen 
moeten zijn die dit willen doen, dus zorg ervoor dat je zo snel mogelijk 10 mensen hebt, zodat 
je het kunt doorzetten.  
 
Cleo reageert dat dit klopt en dat ze op dit moment al één iemand heeft ingeschreven en de 
cursus nu vol zit. Dus diegene gaat nu starten, en anderen kunnen zich inschrijven.  
 
Evaline vraagt waarom Odysseus €10 euro inlegt voor clubscheidsrechters.  
 
Cleo reageert dat we mensen willen motiveren en het aantrekkelijker maken om 
clubscheidsrechter te worden. Daarom mag je als clubscheidsrechter, voor de Fluit je Rijkers, 
de wedstrijden oppakken die te koop worden gezet. Je krijgt dus €10 extra als je een BOS-
opleiding hebt gevolgd, waardoor dit aantrekkelijker wordt. Als een Fluit je Rijker de wedstrijd 
oppakt dan krijgen zij het geld wat een team betaalt om de wedstrijd te koop te zetten, €25 
euro.  
 
Evaline geeft aan dat ze het begrijpt. Er zijn verder geen vragen, Cleo geeft het woord aan 
Florence.  
 
7. Sociaal beleid 
 
Corona 
 
Florence vertelt dat de verwachting voor de eerste seizoenshelft is dat een activiteit waarbij 
veel leden betrokken zijn niet realistisch is, zoals bijvoorbeeld een feest of een SUSA. Ter 
aanvulling hierop is de verwachting dat er tijdens de eerste seizoenshelft geen grote 
activiteiten georganiseerd kunnen worden op Olympos i.v.m. corona en het toezicht van de 
Universiteit. In onze beleidsweek hebben wij echter zoveel mogelijk rekening proberen te 
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houden met de jaarplanning waarbij de meeste grote activiteiten pas later dit seizoen zullen 
plaatsvinden. Er zijn ook activiteiten die gedurende de eerste seizoenshelft wel haalbaar zijn 
zoals een pool- en/of bowlavond en besloten borrels in de Rex. Dit jaar zullen commissies, 
in ieder geval gedurende de eerste seizoenshelft, een Plan B (coronaproof) op moeten 
stellen voor activiteiten vanwege corona.  
 
Een goed voorbeeld hiervan is afgelopen seizoensopening waarbij de ASO en Florence 
nauw contact hielden met de Universiteit en de Veiligheidscommissie van Utrecht. Er kon 
helaas geen aftrap plaatsvinden, maar in februari zal een natrap verzorgd worden door de 
ASO, die eenzelfde invulling krijgt als de aftrap in augustus. Daarnaast introduceren wij dit 
seizoen de papa’s en mama’s, gevormd door (oud) bestuursleden en ASO-leden, wat in lijn 
is met één van onze speerpunten: omgaan met corona. Nieuwe leden zijn ingedeeld in een 
Whatsapp groep en hebben een papa en mama toegewezen gekregen. Het doel hiervan is 
om op kleine schaal leuke activiteiten te ondernemen waarbij de nieuwe leden aan de hand 
zullen worden genomen door hun papa en mama en zo de vereniging beter leren kennen.  
 
Vervolgens vertelt Florence over de veranderingen binnen een aantal commissies komend 
seizoen. 

LuCie 
 
Dit jaar zal in het teken staan van ons zesde lustrum en daarom is er weer een 
lustrumcommissie opgesteld. De LuCie bestaat uit 11 actieve leden en is vorig seizoen 
gevormd door Mathijs Hes. De LuCie is verantwoordelijk voor de Lustrumweek die eind mei 
zal plaatsvinden en zal gedurende het jaar een lustrumtintje toevoegen aan verschillende 
Odysseus activiteiten. 

ZatCo 
 
We hebben gemerkt dat het vullen van de ZatCo soms een uitdaging kan zijn. Daarom 
geven wij de ZatCo dit jaar een impuls door het budget voor de avondactiviteiten te 
verhogen. Daarnaast zal de ZatCo samen met het bestuur kleine activiteiten bedenken om 
het langs de lijn leuker te maken. We hebben dit seizoen voldoende enthousiaste leden 
gevonden die de ZatCo dit jaar zullen oppakken en er iets moois van gaan maken.  

DJ-Cie 
 
De DJ-Cie is afgelopen jaar een groot succes gebleken. Daarom geven wij dit jaar eveneens 
een impuls aan de DJ-Cie. Wij schaffen een draaitafel aan die overdag ingezet kan 
worden om de gezelligheid langs de lijn te bevorderen. Tijdens de seizoensopening is 
gemerkt dat er veel animo is voor de DJ-Cie en leden geïnteresseerd zijn in het oefenen en 
experimenteren met een draaitafel.  

WebCie 
 
Dit seizoen wordt de WebCie onderdeel van de MediaCie. Binnen de Mediacommissie wordt 
de specifieke functie ‘Commissaris Website’ opgezet. Het integreren van de WebCie in de 
MediaCie bevordert de samenwerking tussen leden die verantwoordelijk zijn voor de 
mediacontent en het onderhouden van de website. De integratie zorgt ook voor een 
gezelligere sfeer binnen de commissie waardoor het aantrekkelijker is voor leden om bij 
deze commissie te gaan. Een andere verandering die dit seizoen plaatsvindt is dat de foto’s 
niet langer op Facebook worden gedeeld in verband met privacy, maar gedeeld zullen 
worden via een privé link op de website naar MyAlbum.  

Aanvoerdersavond 
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Vorig jaar mocht Odysseus nog een avond vullen bij de bowlingbaan. De social captains 
mochten daarom een avond bowlen om hen zo te bedanken voor hun inzet. Deze activiteit 
werd erg gewaardeerd. Dit jaar wordt er een activiteit georganiseerd voor de aanvoerders 
van de teams. Aanvoerders verzetten veel werk voor hun team en dit is een intensievere 
belasting. De aanvoerders verdienen daarom een bedankje voor hun inzet. 

Mathijs vraagt of het al duidelijk is waar de Natrap wordt georganiseerd en of dit dezelfde 
plek is als afgelopen jaar.  

Florence reageert dat, zover zij weet, dit nog niet geregeld is.  

Mathijs geeft mee om hier snel achteraan te gaan. Daarnaast vraagt hij of wij zowel meer 
gaan investeren in de ZatCo, als in een overkapping bij de Blokhut.  

Steven antwoord hierop dat het originele plan was om de ZatCo overdag meer geld te geven 
omdat het lastig bleek geschikte activiteiten te organiseren met het budget. Daarnaast 
wilden we dan inderdaad ook investeren in een overkapping. Hierna leek het ons toch niet 
de juiste oplossing om slechts een paar tientjes te investeren in de ZatCo, dus hebben we 
voor deze weg gekozen, waarbij de avondactiviteiten meer mogelijkheden krijgen door de 
financiële impuls en er echt leuke SUSA’s neergezet kunnen worden.  

Koen merkt op dat de ZatCo een paar jaar geleden veel meer activiteiten organiseerde, 
vaker ook op normale zaterdagen, bijv. een ontbijt. Dat zou ook een idee zijn om mensen 
naar het veld te krijgen. Ik heb het afgelopen jaren niet meer teruggezien, maar misschien is 
dat een idee om weer te herintroduceren.  

Florence reageert dat dit een goed punt is en het mee zal worden genomen.  

Joris stelt dat er genoeg leden zijn die iets in de richting van journalistiek hebben gestudeerd 
en dat het leuk zou zijn om dit soort mensen op zaterdag rond te hebben lopen. Zij kunnen 
relevante dingen op de website zetten en laten zien wat er op de vereniging gebeurt op 
zaterdagen. 

Florence reageert dat er weleens OdyTV is geweest wat heel leuk was, dus als iemand 
interesse heeft is dit zeker leuk om op te zetten.   

Florence geeft het woord aan Steven.  

8. Olympos 
 
Materiaalopslag 
 
Steven vertelt dat wij dit jaar – in navolging van ons focuspunt – de blokhut gaan verbouwen 
en de materiaalopslag voor de teams gaan verplaatsen naar de blokhut. Op deze manier 
kunnen we voor trainingen makkelijk de spullen ophalen en kunnen de materialen ook weer 
makkelijk terug worden gelegd.  
Voor de verbouwing zal er een extra deur in de blokhut worden geplaatst op de plek waar 
het Vrienden van Odysseus bord hangt, die elke avond door Olympos wordt geopend. Zo 
kan iedereen speciaal voor de spullen de blokhut in. De spullen liggen in het tweede deel 
van de blokhut. De tussendeur naar het eerste deel van de blokhut zal op slot blijven.  
Aan de ene kant van de tussenwand komen drie kasten voor de A-selectie. Deze zullen 
ongeveer even groot zijn als de kasten voor Heren 1/2 en Dames 1/2 nu zijn. De kasten voor 
de B-/C-selectie zijn echter ongeveer drie keer zo groot. Er komt dus meer ruimte, waardoor 
er niet meer gepropt hoeft te worden. Omdat er meer ruimte is zullen wij extra ballen 
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aanschaffen voor de B-/C-selectie. Zo kunnen alle teams met meer ballen en middelen 
trainen. 
 
Nyncke vraagt of het idee is dat al het materiaal naar dat gedeelte van de blokhut gaat of 
deels. 
 
Steven reageert dat het idee is dat al het materiaal naar de blokhut gaat en wat er nu in de 
blokhut ligt te verplaatsen naar Olympos, waar nu het materiaal ligt. Daarvoor zijn we nu in 
gesprek met Olympos om te kijken of wij onze opslagplek daar kunnen behouden, dit lijkt te 
lukken.  
Julian vraag hoeveel ballen elk team krijgt. 
 
Steven reageert dat elk team van de B/C-selectie 15 ballen krijgt. De selectie lijkt op dit 
moment genoeg te hebben.  
 
Mick vraagt waar de nieuwe deur gaat komen, aangezien deze op de foto op de dia door het 
VVO bord heen lijkt te gaan.  
 
Steven antwoord dat er een nieuwe plek komt bij of in de Blokhut voor het VVO bord.  
 
Julian vraagt of het ballenaantal van de selectie gelijk blijft, of dat zij minder extra ballen 
krijgen dan de B/C-selectie, maar dus wel extra. Het lijkt hem een goed idee om ook voor de 
A-selectie meer ballen aan te schaffen als er toch meer ruimte blijkt te zijn.  
 
Steven reageert dat dit een goed punt is, en hiernaar gekeken zal worden. 
 
Noah vraagt of de sleutels nog steeds moeten worden opgehaald bij Olympos als het 
materiaal is verplaatst. 
 
Steven reageert dat dit zo is, de sleutels blijven in beheer bij Olympos.  
 
Olympos 2.0 
 
Steven vertelt dat de plannen voor Olympos 2.0 steeds concreter worden. Dit jaar wordt er 
waarschijnlijk rond de winter een omgevingsvisie voor het Utrecht Science Park vastgelegd. 
Hiervoor zullen in het najaar nog een paar momenten zijn waar wij onze stem kunnen laten 
horen. We grijpen uiteraard elke kans aan om dit te doen en we gaan ook samen met 
Olympos en de andere Studentensportverenigingen zitten om samen te werken en 
gezamenlijke belangen te behartigen. Voor ons is het essentieel om te kunnen groeien. We 
zetten daarom in op uitbreiding van de veldcapaciteit, meer kunstgras en het behouden van 
de huidige faciliteiten, zoals de tribune en de blokhut. 
Momenteel is er een werkgroep Olympos 2.0, met de drie voorgaande vicevoorzitters en 
Steven. We zullen dit jaar met de werkgroep ook deze elementen vastleggen in een 
document, waarin we de visie van Odysseus op Olympos 2.0 zullen uitdragen.  
 
Overkapping 
 
Tot slot willen we dit jaar kijken naar de mogelijkheden om een tarp of een andere tijdelijke 
overkapping toe te voegen aan het terrein rond de blokhut, zodat mensen ook tijdens de 
regen of de felle zon kunnen kijken bij het hoofdveld. Dit doen we om de gezelligheid langs 
de lijn te bevorderen. In dit kader zullen we daarnaast ook de tribune opknappen. 
 
Pim vraagt hoe we op de tribune de 1.5 meter afstand gaan bewaren. 
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Steven reageert dat we gaan kijken of wij iets kunnen afplakken, en dat Olympos daarnaast 
gele markeringen gaat aanbrengen om afstand te bewaren.  
 
9. Focuspunten 
 
Steven sluit de bespreking van het jaarplan af door kort even terug te kijken naar de 
focuspunten uit het jaarplan. Zoals gezegd willen wij ons dit jaar voornamelijk richten op de 
volgende vier punten:  

1. Ten eerste het verbeteren van de materiaalopslag voor teams, door de blokhut te 
verbouwen en de materiaalopslag te verplaatsen naar de blokhut.  

2. Verder gaan wij het scheidsrechterssysteem optimaliseren, door onder andere Fluit 
je Rijk te introduceren.  

3. Daarnaast is het voor ons erg belangrijk om in deze rare tijden van corona goed te 
blijven kijken naar alle mogelijkheden die er wel zijn om dingen te organiseren. Zo 
kunnen we er toch een mooi en leuk lustrumjaar van te maken.  

4. Tot slot willen we de gezelligheid langs de lijn bevorderen. Hiervoor zetten we de DJ-
cie vaker overdag in, kijken we naar de mogelijkheden voor een tarp bij het 
hoofdveld en zullen we de tribune opknappen.  

Er zijn geen bezwaren voor het jaarplan, Esra hamert deze af.  
 
10. Jaarbegroting 
 
Jesse vd Wal neemt het woord over en neemt de jaarbegroting voor 2020-2021 door.  
Allereerst zijn er de kosten van de investeringen langs de lijn. Hieronder vallen de 
blokhutinvestering, het kopen van de tarp en het aanpakken van de tribune. De totale kosten 
van de investering in ‘langs de lijn’ bedraagt €3.500,-.  
Hier zijn geen vragen over.  
 
Als tweede punt zijn er kosten voor het scheidsrechterssysteem. Aan dit nieuwe systeem 
zitten drie kostenposten verbonden. Allereerst bestaat er de mogelijkheid dat een 
clubscheidsrechter een risicowedstrijd toebedeeld krijgt, buiten de teamtaak om. Hiervoor 
wordt deze clubscheidsrechter dan het volledige bedrag door de club betaald. Wanneer een 
clubscheidsrechter een ‘Fluit je Rijk’-wedstrijd overneemt, betaalt Odysseus de €10,- verschil 
tot €35,-. De derde kostenpost is de financiering van de scheidsrechterscursus, indien hier 
interesse voor is vanuit een lid. We verwachten dat er ongeveer 15 clubscheidsen zullen 
komen, hiervoor zijn 15 BOS-opleidingen begroot.  
 
Evalien vraagt waar de schatting op 15 keer clubscheids vandaan komt. Met 9 
thuiswedstrijden en 30 wedstrijddagen lijkt het niet heel veel. 
 
Jesse reageert dat het nog steeds een teamtaak is, dus we verwachten dat het ook nog wel 
veel bij teams zelf blijft. En het is een schatting, dus als het toch meer wordt gaan we dit 
alsnog investeren omdat scheidsrechterkwaliteit voorop staat. 
 
Joris stelt dat veel teams zelf al betalen voor mensen die gaan fluiten als teamtaak. Bijv. 
mensen leggen 20 euro in, en dan krijgt degene die fluit het geld. Op die manier lijkt dit 
goedkoper om het op ons af te schuiven, dus misschien gaat het veel vaker gebeuren dan de 
schatting die is begroot.  
 
Jesse reageert dat er een schatting is gemaakt, en we gaan kijken hoe het gaat. 
 
Nyncke reageert hierop dat het alleen maar mooi is als er echt meer kosten worden gemaakt 
dan is begroot want dat betekent dat meer mensen de BOS-opleiding volgen en gaat de 
kwaliteit van de scheidsrechters alleen maar omhoog.  
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Jesse vertelt afsluiteind over de financiën rondom het lustrum. De lustrumweek zal ongeveer 
€20.000,- omzet draaien. Het lustrumvijfje levert €2320,- op. Dit bedrag zal besteed worden 
om de activiteiten door het jaar heen een lustrumtintje te geven. Daarnaast hebben de 
afgelopen vijf besturen jaarlijks €300,- gespaard, resulterend in deze spaarpot. Verder 
investeren we €1.000,- vanuit het eigen vermogen in het lustrum en hiermee hebben wij alle 
vertrouwen in de LuCie dat zij er een geweldig lustrum van zullen maken.  
 
Anne Stolk vraagt of het plan is om meer in te zetten op alumni komend jaar, juist in het 
lustrumjaar.  
 
Jesse reageert dat we dit zeker willen gaan doen, door hen bijvoorbeeld uit te nodigen bij 
lustrumactiviteiten.  
 
Steven stelt dat er ook contact is geweest met TC de Uithof, welke een goed werkend alumni 
bestand heeft. Wij gaan niet volop inzetten om een alumnicommissie op te zetten, maar gaan 
zeker kijken naar de mogelijkheden.  
 
Joost geeft ons als tip mee om, ervan uitgaande dat tijdens de lustrumweek alles weer mag, 
onze portemonnee niet te besparen op kosten voor het lustrum. We hebben het geld, en dan 
kunnen we na corona weer een groot feest neerzetten.  
 
Esra hamert de jaarbegroting 2020-2021 af.  
 
11. Samenstelling Technische Commissie 
 
Esra vertelt wie er aankomend jaar in de Technische Commissie zitten. De nieuwe voorzitter 
van de TC is Anne Ham. Evalien Baas neemt de Heren A-selectie onder haar hoede, Jelle 
Ros de Heren B-selectie en Simon Bolwerk de Heren C-selectie. De Dames A-selectie is 
toebedeeld aan Luuk Wismans, oftewel Struuk, Koen Bots neemt de Dames B-selectie 
onder zijn hoede en Anne Stolk regelt het reilen en zeilen omtrent de Dames C-selectie. 
 
Anne Ham bedankt de oude Technische Commissie en de adviseurs voor alle inzet. 
 
 
 
12. Samenstelling CVA  
 
Esra geeft het woord aan Lucas om te vertellen over de samenstelling van het CVA.  
Lucas neemt het woord en stelt het CVA voor: Bas Bos, Nora Middag, Joost Kwakernaak en 
Lucas Teunissen. Hij bedankt Joost en Nora, die gaan stoppen met het CVA, voor alle inzet 
de afgelopen paar jaar. Ze hebben veel van hen geleerd. Er zijn gelukkig twee nieuwe 
leden: Anne Stolk en Julian Markus, waar ze erg blij mee zijn.   
 
13. Samenstelling KasCo 
 
Esra geeft het woord aan Julian. Julian vertelt dat Joost en Evaline de KasCo gaan verlaten 
en ook weggaan bij Odysseus, helaas. Dank voor hen. Gelukkig zijn er twee nieuwe leden 
gevonden die ons komen versterken: Annet en Mick, en de KasCo is erg blij dat zij zich 
hierbij willen aansluiten.  
 
14. WVTTK 
 
Geen punten binnengekregen, Esra hamert het af.  
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15. Rondvraag 
 
Jesse Terstappen vertelt dat er vanuit een kijker thuis de vraag is gekomen of er een nieuwe 
kledingsponsor is gevonden omdat deze dit jaar zal verlopen.  
 
Marien reageert dat hier nog niet uitgebreid over is nagedacht, maar dat er de dag ervoor 
een mailtje van een geïnteresseerde binnenkwam.  
 
Mick reageert hierop dat de nieuwe deal met ING ervoor heeft gezorgd dat er veel nieuwe 
shirts nodig waren met het logo van ING erop. Deze shirts zijn besteld bij Paul Pessel, 
waardoor het contract met hem is opengebroken. De grote bestelling was voor Paul Pessel 
voordelig, en hierdoor krijgen wij meer sponsorgeld van hem. Het contract met Paul Pessel 
ligt voor de komende drie jaar vast, waardoor wij geen nieuwe sponsor nodig hebben 
binnenkort.  
 
Anne Stolk vraagt of het al bekend is wanneer de blokhut verbouwd gaat worden. 
 
Steven reageert dat we dit het liefst voor het seizoen wilden gaan doen, maar dit niet is 
gelukt door de bouwvak. We hopen het nu in de winterstop te gaan doen, op het moment 
dat mensen niet aan het voetballen zijn.  
 
Julian vraagt of wij het initiatief van bestuur Baas voor duurzaamheid gaan voortzetten.  
 
Afra reageert dat zij en Florence dit gaan oppakken, en dat er ook al een groepsapp is met 
mensen van andere sportverenigingsbesturen voor duurzaamheid.  
 
Esra hamert de WVTTK af.  
 
16. Sluiting 
 
Esra bedankt iedereen voor het aanwezig zijn, en nodigt iedereen uit om nog een drankje te 
doen in de Rex. 
 
Vergadering gesloten om 22:46.  
 


