
Notulen Wissel-ALV d.d. 01/09/2022
Inloop: 20:30
Aanvang: 21:00
Locatie: de Aula, Academiegebouw, Domplein 29, 3512 JE Utrecht

Aanwezigen: Inge, YiYing, Dylan, Niels, Sanne, Pim, Joëlle, Fleur, Isa, Britt, Ko, Daan, Milan, Anne
A., Thomas M., Ivo, Marien, Dimi, Eef, Noah S., Tijs M., Merlin, Rik, Jarne, Annet, Lara,, Anne S., Bas
B., Steven, Florence, Jent, Chris, Yasmine, Mathilde, Hannah K., Jutka, Ann, Kay, Pien, Charlotte,
Aisa, Bibi, Pascal, Koen, Vera en  Jeroen T.
Afwezig met kennisgeving:
Aanwezig oud-leden:

1. Opening

Inge heet iedereen welkom en opent de vergadering om 21:00.

2. Vaststellen agenda

Inge stelt de agenda vast.

3. Goedkeuren notulen vorige ALV

Inge vraagt of er opmerkingen zijn op de notulen van de vorige ALV en de BLV. De notulen worden
goedgekeurd. Inge geeft het woord aan Niels.

4. Jaarverslag 2021-2022

4.1 Jaarverslag

Niels benoemt de belangrijkste punten van het jaarverslag dat per e-mail naar de leden is
toegestuurd. Allereerst noemt hij de stemming over de positie van trainingsteamleden op ALV II,
waaruit kwam dat de huidige regeling wordt behouden. De huidige regeling houdt in dat
trainingsleamsleden worden geschaard onder trainingsleden en dus eerder weggestuurd zullen
worden dan wedstrijdleden, ongeacht afstudeerdatum, wanneer de vereniging meer dan 20%
afgestudeerden telt. Ten tweede benoemd Niels de geslaagde lustrumweek en hij bedankt namens
het bestuur de lustrumcommissie voor hun inzet. Ten derde noemt hij de eerste statutenwijziging in de
geschiedenis van Odysseus, tijdens ALV III. Met deze wijziging voldoet Odysseus aan de Wet
Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR).

4.2 Focuspunten

Niels vervolgt met de focuspunten. Het eerste focuspunt ging om het herstarten van de activiteiten na
de corona crisis. In de eerste seizoenshelft waren nog coronatoegangsbewijzen nodig, waarvoor ook
medewerking en verantwoordelijkheid van alle aanvoerders nodig was. In de tweede seizoenshelft
verliepen de activiteiten redelijk als voor de pandemie en heeft iedereen als vanouds kunnen genieten
van Odysseus. Het tweede focuspunt ging over het maximaliseren van het voetbalaanbod bij
Odysseus. Dit werd gerealiseerd door het organiseren van een heren- en internationalcursus. Ook
heeft er onderzoek plaatsgevonden naar mogelijkheden voor wedstrijden op alternatieve speeldagen
en trainingen bij externe voetbalverenigingen. Op dit onderzoek kan het aankomende seizoen worden
voortgebouwd. Het derde focuspunt was het optimaliseren van de interne communicatie, waarbij de
Ody App een grote rol heeft gespeeld. Deze app is het afgelopen seizoen uitgebreid en gepromoot.
Het vierde en laatste focuspunt ging over inclusiviteit binnen Odysseus. Bestuur Van Liefland is
tevreden met de gezette stappen en heeft vertrouwen in de voortzetting van aandacht voor dit thema
door de nieuw opgerichte Inclusiecommissie. Niels geeft het woord door aan Pim.

4.3 Sponsoring



Pim vertelt over de doelstelling van dit seizoen om een eetgelegenheid te vinden. Met trots
presenteert Bestuur Van Liefland een samenwerking met Last Vegas waarbij leden 15% korting
krijgen en die ook de catering heeft verzorgd bij de seizoensopening. Daarnaast vertelt Pim dat er een
nieuwe samenwerking is met SUSA, een organisatie die flexibele bijbanen voor studenten faciliteert.
Pim geeft het woord aan Joëlle.

4.4 Promotiefilmpje

Joëlle vertelt dat het bestuur het afgelopen jaar bezig is geweest met het maken van een nieuwe
promotiefilm, om enthousiasme te creëren bij potentiële leden. Hiervoor zijn beelden geschoten
tijdens de lustrumweek. Het beeldmateriaal kan de komende jaren ook nog gebruikt worden voor
andere filmpjes om bijvoorbeeld trainers, scheidsrechters en/of selectiespelers te werven. Joëlle laat
het filmpje zien. Het filmpje komt na de ALV ook op de website en de sociale media van Odysseus.
Joëlle geeft het woord aan Dylan.

5. Financieel jaarverslag 2021-2022

Dylan benoemd een aantal grote verschillen tussen de begroting en de afrekening. Hij begint bij de
baten van het seizoen. De inkomsten van de voetbalcursussen zijn hoger uitgevallen omdat het
bestuur het hele jaar door cursussen heeft georganiseerd in lijn met een van de focuspunten. Verder
benoemd Dylan dat Odysseus geen interne dure trainerssubsidie heeft ontvangen, omdat de
contracten niet rond waren voor de deadline voor het aanvragen van de subsidie. Dit gat in de
afrekening is gelukkig deels ingelopen door ontvangen subsidies die niet waren begroot, zoals een
coronasubsidie.

Dylan vervolgt met de lasten. Hij vertelt dat de kosten voor lidmaatschappen van Odysseus omhoog
zijn gegaan. Zo zijn kosten voor het navolgen van WBTR en AVG omhoog gegaan om
professionaliteit te waarborgen en heeft de site meer geheugen nodig gezien Odysseus meer digitaal
wordt. Daarnaast benoem Dylan de hoger uitgevallen bestuurskosten, die worden verklaard door de
extra tijd die de notaris nodig had dan verwacht voor de aanpassing aan de statuten en het
huishoudelijke reglement.

Hierna presenteert Dylan de resultaten van de commissies, waarbij hij de verliezen toelicht. Het
verlies van de activiteitencommissie komt door een fout in de begroting wat betreft de kosten voor de
accommodatie. Het verlies van Ody Unites komt door een communicatiefout waarbij achteraf een
factuur toch betaald moest worden. Het geld was al overgemaakt naar het goede doel, Stichting Mind
heeft dus extra geld gesponsord gekregen. Tot slot benoemt Dylan het verlies van de
lustrumcommissie. Hier werd al begroot op een verlies van 2500 euro, welke bestaat uit de geïnde
lustrumvijfjes, maar het verlies is hoger uitgevallen omdat er problemen ontstonden met de
leverancier van het lustrumboek.

Dan laat Dylan een overzicht zien van het financiële jaarverslag van de activa en passiva. Tot slot laat
Dylan het resultaat van het afgelopen seizoen zien, inclusief de algemene reserve. Dylan geeft het
woord aan Inge.

6. WVTTK

Er zijn geen WVTTK’s ingediend. Inge hamert dit punt af.

7. Rondvraag

Er zijn geen vragen, Inge hamert af.

Bestuurscadeau

Bestuur Van Liefland geeft een cadeau aan de vereniging, het is een megavanlieflandfoon.

8. Dechargeren Bestuur van Liefland



Inge spreekt een dankwoord uit aan Joëlle. Bij hamerslag zonder bezwaar uit de ALV dechargeert
Inge Joëlle Schouwenberg uit de functie van Wedstrijdsecretaris der USVV Odysseus ’91.
Inge spreekt een dankwoord uit aan Pim. Bij hamerslag zonder bezwaar uit de ALV dechargeert Inge
Pim Leichtenberg uit de functie van Commissaris Extern der USVV Odysseus ’91.
Inge spreekt een dankwoord uit aan Sanne. Bij hamerslag zonder bezwaar uit de ALV dechargeert
Inge Sanne Pikaar uit de functie van Commissaris Intern der USVV Odysseus ’91. Inge spreekt een
dankwoord uit over Niels. Bij hamerslag zonder bezwaar uit de ALV dechargeert Inge Niels Heetvelt
uit de functie van Vicevoorzitter der USVV Odysseus ’91. Inge spreekt een dankwoord uit over Dylan.
Bij hamerslag zonder bezwaar uit de ALV dechargeert Inge Dylan Brockötter uit de functie van
Penningmeester der USVV Odysseus ’91. Inge spreekt een dankwoord uit over YiYing. Wie dit leest,
trekt nog een bak. Bij hamerslag zonder bezwaar uit de ALV dechargeert Inge YiYing Hu uit de functie
van Secretaris der USVV Odysseus ’91.

Inge spreekt haar hoop uit over het kandidaatsbestuur. Bij hamerslag zonder bezwaar uit de ALV
chargeert Inge Fleur Scherpenisse in de functie van Voorzitter der USVV Odysseus ’91. Fleur spreekt
een dankwoord uit over Bestuur Van Liefland. Bij hamerslag zonder bezwaar uit de ALV dechargeert
Fleur Inge van Liefland uit de functie van Voorzitter der USVV Odysseus ’91.

9. Chargeren Kandidaatsbestuur Scherpenisse

Fleur spreekt een woord uit over Isa. Bij de volgende hamerslag zonder bezwaar uit de ALV chargeert
Fleur Isa van Ooijen in de functie van Secretaris der USVV Odysseus’91.
Fleur spreekt een woord uit over Britt. Bij de volgende hamerslag zonder bezwaar uit de ALV
chargeert Fleur Britt Heijmans in de functie van Penningmeester der USVV Odysseus’91. Fleur
spreekt een woord uit over Ko. Bij de volgende hamerslag zonder bezwaar uit de ALV chargeert Fleur
Ko van der Duin in de functie van Vicevoorzitter der USVV Odysseus’91.
Fleur spreekt een woord uit over Milan. Bij de volgende hamerslag zonder bezwaar uit de ALV
chargeert Fleur Milan van Loo in de functie van Commissaris Intern der USVV Odysseus’91.
Fleur spreekt een woord uit over Daan. Bij de volgende hamerslag zonder bezwaar uit de ALV
chargeert Fleur Daan von der Dunk in de functie van Commissaris Extern der USVV Odysseus’91.
Fleur spreekt een woord uit over Anne. Bij de volgende hamerslag zonder bezwaar uit de ALV
chargeert Fleur Anne Arkema in de functie van Wedstrijdsecretaris der USVV Odysseus’91.

Pauze

10. Jaarplan 2022-2023

1.  Introductie

Fleur heet iedereen welkom op de vergadering namens bestuur Scherpenisse en vertelt dat zij heel
veel zijn hebben in aankomend jaar. Ze vertelt dat bestuur Scherpnisse hun jaarplan en de begroting
voor seizoen 2022-2023 zullen presenteren. Ook vertelt ze dat de nieuwe KasCo en het CvA worden
voorgesteld. Daarnaast benoemd ze dat bestuur Scherpenisse het coronavirus en de daarbij
behorende maatregelen voorgoed hoopt achter zich  te kunnen laten en weer als vanouds vele
activiteiten kunnen neerzetten.

Fleur geeft het woord aan Ko.

2. Focuspunten

Ko geeft aan te willen beginnen met het toelichten van de focuspunten,  die de rode draad zijn binnen
het beleidsplan van bestuur Scherpenisse.

1. Het eerste focuspunt luistert naar het vergroten van de gelijkwaardigheid. Dit wil het bestuur
gaan doen door twee plannen door te voeren. Door middel van een pilot willen zij



onderzoeken wat de toelating van MBO-studenten voor gevolgen heeft voor de vereniging.
Daarnaast zullen zij het aantal mannen- en vrouwen-wedstrijdteams gelijk trekken. Hier wordt
later verder op ingaan.

2. Ook wil bestuur Scherpenisse het voetbalaanbod verhogen. Het gebrek aan voetbalaanbod is
één van de grootste uitdagingen binnen Odysseus. De gemeente, universiteit, Mesa Cosa en
SSV’s kijken naar mogelijkheden om de sport capaciteit te vergroten onder de noemer
Olympos 2.0. Ook zullen zij dit jaar door middel van een eventuele pilot uitzoeken of trainen
bij andere verenigingen en wedstrijden spelen op alternatieve wedstrijddagen een optie zijn.
Ook hier gaan ze later op in.

3. Investeren in duurzaamheid is het volgende focuspunt. Het klimaat verandert en in dit kader
worden in de maatschappij steeds meer duurzame keuzes gemaakt. Odysseus kan hier zijn
steentje aan bijdragen en stappen in maken. Bestuur Scherpenisse zal dit jaar een onderzoek
naar de CO2-impact van onze vereniging gaan doen en gaat ecocups implementeren tijdens
activiteiten. Ook zullen zij een aantal investeringen doen die duurzaamheid binnen de
vereniging stimuleert. Hier wordt door Daan later ver op in gegaan.

4. Tot slot willen zij de interne communicatie verbeteren en transparanter zijn. Binnen de
vereniging wordt voornamelijk gecommuniceerd via de Ody App, Instagram, E-mail,
Facebook, de website en WhatsApp. Toch is veel relevante informatie bij een grote groep
leden onbekend. Bestuur Scherpenisse gaat daarom de informatiebestanden updaten en
zorgen dat het bij de juiste leden terecht komt. Ook zullen zij communicatie over besluiten
duidelijk communiceren. Hier wordt door Milan later meer over vertelt.

Hier zijn geen vragen over.

Ko geeft het woord aan Britt, die het financieel beleid presenteert.

3.  Financieel beleid

3.1 Contributie

Britt vertelt dat het afgelopen jaar de contributie al met 7,50 is verhoogd om structureel oplopende
kosten in de toekomst te kunnen dekken. Ook zijn de kosten van trainingsteamleden het  afgelopen
jaar met 5 euro verhoogd wegen de 7x7 competitie. Bestuur Scherpenisse zal daarom niks
veranderen aan de contributie. Wel willen ze iedereen er dit jaar actief op duiden dat Olympos
momenteel een kortingsactie heeft, waardoor studenten maar 120,- i.p.v. 150,-. en dat gaat door tot
30 september. Ze vertelt dat bestuur Scherpenisse dit via meerdere kanalen nog duidelijk over zal
brengen naar de leden.

Er zijn geen vragen over de contributie.

3.2 Subsidies

Britt vertelt, dat zoals elk jaar Odysseus meerdere subsidies aanvraagt. Naast de standaard subsidies
die altijd aangevraagd worden, zal dit jaar de flexibele subsidie aangevraagd worden, dat gaan ze
doen voor de nieuwe clubtafel die we later nog wat uitgebreider zullen bespreken. Deze subsidie is
nog niet toegewezen, maar bestuur Scherpenisse denkt dat ze hier 1200 euro voor gaan krijgen.
Daarnaast zullen zij ook de opleidings-subsidie aanvragen, aangezien meerdere leden een
trainerscursus gaan volgen. Tot slot hebben ze ook dit jaar de interne dure trainers-subsidie
aangevraagd en vertelt Britt dat ze met heel veel blijdschap kunnen vertellen dat deze al toegekend
is. Odysseus krijgt maar liefst 7640,- euro gekregen om te helpen in de dure trainerskosten.

Er zijn geen vragen over de subsidies.



3.3 Teamborg

Britt vertelt dat dit jaar van vrijwel elk team de teamborg omhoog zal gaan. Afgelopen jaar is gebleken
dat deze voor sommige teams te laag was, wat lastig is aan het einde van het jaar met de overige
borg innen. Maar belangrijker is het feit dat het materiaal duurder is geworden. Zo zijn ballen 2 euro
duurder geworden per stuk en zijn de voetbalshirts de laatste jaren dus 10 euro duurder geworden.
Britt verwijst naar de tabel op de powerpoint presentatie, waarop te zien is hoe we de teamborg
kosten hebben aangepast. Een uitzondering in de verhoging van de borg is heren 3, aangezien zij
door de KNVB niet meer als A-categorie naar B-categorie, waardoor zij niet meer hoeven te betalen
voor hun gele en rode kaarten. Zij zijn dus als enigste gedaald en de rest is allemaal omhoog gegaan.

Er zijn geen vragen over de teamborg.

3.4 Investeringen

Britt verwijst naar een tabel op de powerpoint, waarop een overzicht te zien is van onze grootste
inversteringen dit jaar. Ze zal deze toelichten. Dit jaar worden er meerdere investeringen vanuit het
eigen vermogen gedaan waaronder ecocups, een extra clubtafel, opbergbakken langs de blokhut en
een partytent. Die samen totaal uitkomen op bijna 7.000 euro.

Britt gaat dieper in op elke investering.

3.4.1. Ecocups

Britt vertelt dat ze 1000 nieuwe ecocups hebben besteld om ook bij activiteiten te kunnen gebruiken
en voor uit-teams op de zaterdagen. Daan zal hier straks meer over vertellen en dus vraagt ze om
inhoudelijke vragen hierover later te stellen.

3.4.2 Clubtafel

Britt benoemd dat bestuur Scherpenisse een nieuwe club tafel wil gaan aanschaffen. Bestuur van
Liefland heeft afgelopen jaar een clubtafel aangeschaft en deze is erg goed bevallen onder de leden
en kan jaren meegaan. Dat sluit goed aan op ons focuspunt van duurzaamheid. De tafel kost
ongeveer 2400,- en wordt hopelijk deels bekostigd door de flexibele subsidie. Ook hier zal Daan
straks meer over vertellen.

3.4.3. Partytent

Tot slot vertelt Britt dat het bestuur gaat investeren in een partytent, aangezien Odysseus deze
meerdere keren per jaar gebruikt voor activiteiten. Ook hier wordt door Daan  later meer over vertelt.
Ze benoemd dat voor inhoudelijke vragen over de ecocups, clubtafel en partytent de leden later
vragen kunnen stellen.

Er zijn geen vragen over de ecocups, clubtafel of partytent. Britt gaat door met het toelichten van de
investering opbergbakken.

3.4.4. Opbergbakken

Britt vertelt dat bestuur Scherpenisse merkt dat de blokhut opslagruimte tekort komt waardoor spullen
verstrooid om de blokhut heen liggen of opgestapeld in de blokhut. Dit weerspiegelt niet het sportieve
en professionele karakter wat Odysseus uit wil stralen. Daarnaast is het niet bevorderlijk voor de
duurzaamheid en kwaliteit van ons materiaal als dit niet goed opgeborgen kan worden. Vandaar dat
ze extra opbergruimte willen creëren. Britt verwijst hier naar een foto op de powerpoint presentatie,
waar een foto te zien is waar de nieuwe blokhut gebouwd zal worden. Ook zal de huidige kast



gerepareerd worden. De kosten hiervoor zullen naar schatting uitkomen op zo’n 3000,-. Hiervoor is
echter nog geen officiële offerte beschikbaar, hier zijn we nog voor in overleg, dus mochten de kosten
veel hoger uitvallen, dan zullen we bij ALV 2 bespreken of de leden het oké vinden extra geld uit te
geven aan de opbergbakken.

Niels benoemd dat het mogelijk een kostenpost is van boven de 3000 euro en dat het is handig om
meerdere offertes aan te vragen bij meerdere bedrijven.

Britt reageert dat bestuur Scherpenisse meerdere offertes zullen aanvragen, bij meerdere bedrijven.

Dylan benoemd dat de bakken die er nu staan nu niet van de beste kwaliteit zijn en dat het belangrijk
is om daar aan te denken betreft de weerbestendigheid van de nieuwe opbergbakken.

Britt reageert dat zij hier aan zullen denken, zodat de bakken lang mee kunnen.

Bas benoemd dat het VVO-bord dat er nu hangt er niet uitziet en wanneer er geld vrij is hij het netjes
vindt dat dit gerepareerd wordt. Verder benoemd Bas dat hij vindt dat Britt niet hoeft te wachten op
ALV2 wanneer de kosten van de bakken iets hoger uitvallen, bijv. 3300 euro.  Hij geeft aan dat er een
begroting wordt gemaakt en deze na deze ALV wordt goedgekeurd en soms kosten hoger of juist
lager zullen uitvallen.

Britt benoemd dat ze het VVO-bord inderdaad zullen gaan repareren, wanneer dat mogelijk is en dat
Daan daar later op terug zal komen. Verder benoemd ze dat wanneer de kosten van de
opbergbakken hoger uitvallen, ze dit zal bespreken met de CasCo.

Er zijn verder geen vragen, Britt geeft het woord aan Daan.

4. Sponsoring en externe zaken

Daan verwijst naar de powerpoint, waar op alle huidige sponsoren van Odysseus te zien zijn. Daarbij
vertelt hij dat Pim al eerder is ingegaan op Last Vegas en SUSA, dus dat hij daar verder niet op in zal
gaan. Verder benoemd hij dat op de slide ook 123 inkt.nl te zien is en dat zij al op de seizoensopening
reclame bij ons zijn komen maken en dat er op dit moment nog geen samenwerking is, maar er wel
gesprekken lopen en hij ze daarom wel al heeft toegevoegd op de slide. Daarnaast benoemd hij dat
Recruit Student uit ons sponsorbestand is gegaan, omdat het vanuit beide kanten geen succesvolle
samenwerking bleek te zijn. Ze bieden namelijk banen aan die niet aantrekkelijk zijn voor onze leden.
De samenwerking is daarom stopgezet.

Anne S. vraagt welke samenwerking het bestuur uit 123inkt.nl willen halen.

Daan reageert dat 123inkt een nieuwe locatie heeft geopend in Utrecht en dat zij op zoek zijn naar
medewerkers en dat zij ons geld kunnen bieden.

Anne S. benoemd dat we normaal in het verleden niet alleen hebben gekeken naar het alleen krijgen
van geld voor de vereniging van de sponsoren, maar ook voor leuke deals voor de leden. Ze vraagt of
dat iets is van 123inkt ons kan bieden.

Daan reageert dat zij vooral op zoek naar werknemers en dat de gesprekken die lopen vooral gaan
over langetermijnafspraken, maar dat daar zeker rekening mee gehouden kan worden in de
gesprekken met 123inkt.nl.

Anne S. benoemd dat ze het wel echt zou proberen om er een deal uit te halen voor de  leden, omdat
dit ook erg belangrijk is voor de leden.



Koen geeft aan zich hierbij aan te sluiten. Hij benoemd dat wanneer 123inkt.nl maar 100 euro geeft
en verder weinig anders aanbiedt, het de samenwerking misschien niet waard is. Hij geeft aan dat het
goed is om te kijken naar wat ze ons naast alleen geld  kunnen bieden.

Inge vraagt of de banen die 123inkt ons biedt wel aantrekkelijk voor Odysseanen.

Daan reageert dat daar zeker rekening mee gehouden kan worden. Hij vertelt dat er nog geen
afspraken zijn gemaakt over bepaalde targets die gehaald moeten worden. Verder benoemd hij dat uit
de gesprekken die nu zijn gevoerd is gebleken dat de tak van hun bedrijf, dat ze nu hier in Utrecht
hebben, zich presenteert als een gezellig bedrijf en dat hij persoonlijk dat dat wel iets waar onze leden
geïnteresseerd in zouden kunnen zijn.

Er zijn verder geen vragen.

Daan gaat verder naar de volgende slide, waar hij de doelstellingen betreft sponsoring van bestuur
Scherpenisse benoemd.

4.1 Doelstellingen

Daan vertelt dat de eerste doelstelling is een samenwerking aan te gaan met een supermarkt. Elk jaar
wordt er door commissies veel boodschappen gedaan voor de verschillende activiteiten van
Odysseus. Om een paar getallen te noemen, als we alleen al naar het Odytoernooi, het
ledenweekend en de Aftrap kijken en dat bij elkaar optellen, zitten we op ongeveer 3000 euro aan
boodschappen. Neem hier alle andere activiteiten bij mee, dan is dat een enorme som aan geld.
Daarom lijkt het het bestuur Scherpenisse waardevol om een samenwerking met een supermarkt op
te zetten. Dit zou voordelig kunnen zijn, maar zal er ook voor zorgen dat commissies minder energie
in de boodschappen hoeven te stoppen. Nu moeten ze dat zelf uitzoeken. Als we vaste afspraken
kunnen maken, kan dat laagdrempeliger, daarnaast kunnen we samen met de supermarkt gaan
nadenken hoe we dit duurzamer kunnen doen, om bijvoorbeeld voedsel verspilling tegen te gaan.
Daarnaast wil bestuur Scherpenisse de odypas zichtbaarder, bekender wordt gemaakt en meer zal
worden gebruikt. Uit de tevredenheids enquête is gebleken dat 31 procent van de leden op de hoogte
is van van onze partners en de voordelen die ze kunnen krijgen bij deze partners. Deze voordelen
kunnen ze krijgen via de Odypas. Daarnaast vertelt Daan dat de samenwerking met ING en Paul
Pessel aan het eind van het seizoen aflopen. Bestuur Scherpenisse zal zich gaan focussen op het
behouden van deze samenwerkingen, maar zal ook naar andere partijen gaan kijken, waar naast het
financiële aspect ook duurzaamheid in de beslissingen mee wordt genomen

Er zijn geen vragen over de doelstelling van de sponsoring

4.2 Alumni en VVO’s

Daan benoemd dat Odysseus naast sponsoren ook Alumni en de Vrienden Van Odysseus heeft. Het
doel is om aankomend seizoen van 82 naar 90 alumnies te gaan. Dit wordt gedaan door betere
samenwerking met de alumnicommissie en door intensiever contact met de vertrekkende leden.

Daan vertelt dat onze doelstelling is om van 48 naar 53 VVO’s te gaan aan het einde van het seizoen.
Het VVO-bord gezien is ooit bedacht uit waardering naar de VVO’s toe. Hoe die er nu bij hangt, hoort
dat niet bij die gedachte, dus wil bestuur Scherpenisse het VVO-bord gaan repareren. Als laatste,
Milan komt later terug op het jaarboek, maar dat zal ook beschikbaar worden voor VVO’s.

Er zijn geen vragen over externe zaken en Daan geeft het woord aan Fleur.

5. Organisatorisch beleid



5.1 Teamindeling

Fleurt vertelt dat Odysseus het afgelopen seizoen tien herenteams en tien damesteams had, waarbij
Dames 9 en Dames 10 als trainingsteams fungeren. Ze benoemd zowel het aantal mannen als
vrouwen op de wachtlijst ongeveer gelijk is aan elkaar en daarom Dames 9 na aankomend seizoen
een wedstrijdteam wordt.. Tegelijkertijd zal het wedstrijdteam Heren 10 overgaan in een trainingsteam
om zo het aantal dames- en heren wedstrijdteams gelijk te trekken. Dit is in lijn met het speerpunt te
streven naar een totaal gelijkwaardige vereniging. Nu zie ik jullie denken, maar wat gebeurt er dan
met heren 10. Het is vaak zo dat er een heel team weg gaat waardoor Heren 10 een team kan
opschuiven. Als er teams voor de helft weg gaan dan zullen we deze samenvoegen. Dit alles zal
gebeuren in overleg met de technische commissie en Heren 10 zelf. Mocht het nou zo zijn dat het tot
een versplintering van Heren 10 zou leiden dan bespreken we dit graag op ALV2. Dit is iets wat wij
heel graag willen maar we nemen Heren 10 hier in mee, want we willen geen vriendenteam uit elkaar
trekken.

Noah benoemd dat hij zich nog kan nog herinneren dat 3 jaar geleden, er een doelstelling was om
van Dames 8 een wedstrijdteam te maken en dat dat toen bijna niet is gebeurt, omdat Heren 11 dan
weg zou moeten. Hij vraagt zich af wanneer dat obstakel zich weer voordoet of het plan om van
Dames 9 een wedstrijdteam te maken en Heren 10 een trainingsteam geen doorgang zal vinden?

Fleurt reageert wanneer dit het geval is, dat het niet betekent dat het helemaal niet zou gebeuren. Ze
benoemd dat bestuur Scherpenisse in gesprek met Heren 10 wil blijven en dat het ook nog te vroeg is
om te zeggen wat er precies gaat gebeuren. Bestuur Scherpenisse zal daarom hun best doen om
voor de volgende ALV te weten te komen waar Heren 10  staat, of ze weg gaan of dat ze bij odysseus
blijven. Hier komt het bestuur dan zelf nog op terug.

Joelle vraagt of bestuur Scherpenisse een beeld heeft bij hoeveel animo er is voor een heren
trainingsteam?

Fleur reageert dat op de wachtlijst zeker animo voor is. Als het zo is dat ze eerder in een
trainingsteam kunnen komen en zo eerder bij Odysseus. Dat is nu ook zo bij de dames. Alle dames
willen het liefst bij een wedstrijdteam, maar komen eerst in een trainingsteam, omdat er geen plek
voor ze is.

Annet geeft, betreft het  in samenspraak met Heren 10, aan dat de technische commissie in principe
de teams gewoon in deeld. Verder geeft ze aan dat wanneer de technische commissie met dit plan
akkoord is en het met de interesse van de wachtlijst en de aantallen klopt, dit gewoon iets is dat  het
bestuur kan uitvoeren. Annet benoemd dat haar mening is, dat wanneer het bestuur voor het plan een
team uit elkaar moeten halen, dit gewoon moet doen.

Koen bots geeft aan dat hij niet alleen naar heren 10 zou kijken, maar ook naar andere teams en wat
zij volgend jaar gaan doen. Hij benoemd dat wanneer je andere teams kan samenvoegen, je veel
gedoe kan voorkomen.

Lara vraagt of ze het goed hoorde dat er echt animo is bij de vrouwen voor een extra wedstrijdteam.

Fleur reageert dat dit inderdaad klopt.

Dylan vraagt of er nagedacht is om een extra trainingsteam op vrijdag te plaatsen.

Fleur reageert dat daar is over nagedacht, maar daar geen ruimte op het veld voor is.

Joelle benoemd dat er wel een mogelijkheid zou zijn om op vrijdag extra team toe te voegen na 21:00



Fleur reageert dat de training teams een 7x7 competitie spelen en er dit jaar meer 7x7 competitie
gespeeld gaat worden, waardoor er soms geen plek voor een extra team zou zijn.

Joelle benoemd hoe de indeling van de 7x7 competitie dit jaar is gegaan en dat er volgens haar wel
ruimte zou zijn.

Inge vult aan dat het goed is om de mogelijkheden verder uitzoeken voor het plaatsen van extra team
op vrijdagavond. Verder benoemd ze ook nog dat er naar mogelijkheden gekeken kan worden, betreft
het combi veld.

Fleur reageert dat bestuur Scherpenisse dit zal doen.

Bas vertelt dat hij met man en macht zou proberen te voorkomen om op het combiveld door de weeks
te voetballen. Dat wanneer er een extra team op het combi veld geplaatst wordt dit tot te veel
belasting  dat van het combi veld zou kunnen gaan betekenen. Hij benoemd dat wanneer bestuur
Scherpenisse tot de conclusie komt,  dat ze extra trainingsteam wilt plaatsen, willen we hier op, hij dit
dan op de volgende ALV is stemming zou laten brengen.

Fleur reageert dat ze dit zullen onderzoeken en Bas zijn suggestie waarderen en zullen meenemen. .

Esra vraagt dat wanneer er een heren trainingsteam komt of het de bedoeling is dat zij dan ook 7x7
gaan spelen.

Fleur reageert dat bestuur Scherpenisse eerst zal gaan kijken of het team dit zelf zou willen, maar dat
de mogelijkheid er wel is.

Esra vraagt of het bestuur weet of de heren op de wachtlijst bij Odysseus zouden willen trainen en
ergens anders wedstrijden willen spelen. Want wanneer zij dan op vrijdag zullen trainen en zaterdag
wedstrijd spelen is dit niet echt een goede combi.

Fleur reageert dat het bestuur dat niet weet en dat dit met een enquête, onder de mensen die op de
wachtlijst staan, zouden moeten vragen.

Inge benoemd dat het belangrijk is om dit plan goed te communiceren met Heren 10, omdat er nu
binnen het team veel over vragen zijn en het binnen het team een ding dat ze misschien weg worden
gehaald.

Fleur reageert dat ze dit zullen doen en dit zullen nemen

Er zijn verder geen vragen, Fleur geeft het woord aan Ko.

5.2 Toelating MBO-studenten

Ko benoemd dat sinds 2020 MBO-studenten volgens de wet als student worden  gezien. Echter is er
binnen de studentensportverenigingen in Utrecht nog geen plek voor deze groep studenten. Bestuur
Scherpenisse heeft de ambitie MBO-studenten in de nabije toekomst een plek te geven binnen de
vereniging en het komende jaar intensief onderzoek zal gaan doen naar de gevolgen van deze
toelating. Ook wordt er meegedaan aan een tweejarige pilot. Deze plannen staan in lijn met het
focuspunt de gelijkwaardigheid binnen de vereniging te vergroten. De tweejarige pilot wordt
georganiseerd vanuit de Sportraad en MBO-instellingen in Utrecht. Honderd MBO-studenten krijgen
de kans zich in te schrijven bij een SSV die zich heeft aangesloten bij de pilot. De komende twee jaar
wordt op verschillende momenten gemonitord hoe de integratie van MBO-studenten binnen SSV’s
verloopt. En na de start van de pilot op 1 september 2022 zal Odysseus vijftien MBO-studenten
toelaten op de wachtlijst. Vervolgens zullen we bij aanvang van het seizoen ‘23-’24 vijftien van deze



deelnemers met voorrang in een wedstrijdteam plaatsen. Op deze manier kan er na dat seizoen een
waardige evaluatie plaatsvinden. Naast de ambitie die zij zelf hebben als bestuur om MBO-studenten
toe te laten, is in het meerjarenbeleidsplan ook de ambitie uitgesproken om MBO-studenten een plek
te geven, wanneer dit gevraagd wordt. Een eerste verkenning heeft plaatsgevonden in het
meerjarenbeleidsplan van 2020, waaruit werd geconcludeerd dat de toelating bevorderlijk zal zijn voor
de diversiteit binnen de vereniging en sluit het aan op de wens om als vereniging inclusief tegenover
verschillende groepen in de maatschappij te staan. Ook kan de wens om MBO-studenten toe te laten
tot studentensportverenigingen een toevoeging zijn met betrekking tot de gesprekken met externe
partijen over de faciliteiten die Odysseus worden geboden. Daarentegen brengt de toelating van
MBO-studenten ook een aantal uitdagingen met zich mee. Zo kampt Odysseus met een groot
capaciteitsprobleem. Zolang er geen zicht is op extra ruimte om te voetballen, leidt het verwelkomen
van een extra doelgroep naar alle waarschijnlijkheid tot een groei van de wachtlijst. Een ander
aandachtspunt betreft de leeftijd van MBO-studenten. Omdat veel MBO-studenten op een lagere
leeftijd beginnen aan hun studie dan HBO- of WO-studenten, zijn zij gemiddeld vaker minderjarig. Een
leeftijdsgrens, eventueel opgelegd vanuit U.S.S. Mesa Cosa, kan hierin uitkomst bieden.

Yiying vraagt met welke punten het bestuur wil gaan hoe deze integratie verloopt.

Ko reageert dat de groep zich aanmeldt bij de pilot en dan bij Odysseus komt. Hij benoemd dat de
precieze vorm nog met elkaar bespreken moet worden, maar dat het bestuur daar nog een jaar voor
hebben.  Hij benoemd dat ze het op een zorgvuldige manier proberen te monitoren en dat de invulling
daarvan aankomend jaar wordt besproken.

Dylan vraagt waarom ze direct in een wedstrijdteam worden geplaatst en niet in een trainingsteam?

Ko reageert dat de MBO-studenten op deze manier de volledige Odysseus experience kunnen
meemaken. Ze zijn meerdere dagen op de vereniging, ook op zaterdag, wat een heel ander gevoel is
dan alleen door de weeks en dat dit de beste manier is om het te kunnen monitoren.

Dylan vraagt of het juist niet goed om ze ook in trainingsteams te plaatsen voor de diversiteit, om juist
alle punten te belichten.

Ko reageert dat dit een goed punt en dat ze dit zullen meenemen.

Anne S. geeft aan dat ze het een matige reactie vindt, vanuit de mensen uit de zaal. Ze benoemd dat
Ody een wachtlijst van ongeveer 450 personen heeft en Ody nu al met een capaciteitsprobleem zit.
Daarnaast geeft ze aan dat het ook wel iets is dat de MBO-studenten dan geplaatst zullen worden
met voorrang. Ze vraagt zich af wat de rest van de mensen op de ALV ervan vinden.

Jarne vraagt waarom ze met voorrang worden geplaatst, omdat sommige mensen die dan op de
wachtlijst staan langer moeten wachten voor een plaats.

Ko reageert dat het idee is dat het een 2 jarige pilot is, waarbij de MBO-studenten worden
gefinancierd vanuit MBO-instellingen en dat wanneer zij niet met voorrang worden geplaatst de pilot
al voorbij zal zijn en dat zonder deze financiële bijdrage het niet te doen is om deze pilot uit te voeren
en het ook goed te monitoren.

Esra vraagt of het bestuur weet wat het animo is bij MBO-studenten? Daarnaast benoemd hij dat het
bestuur van plan is om een heren wedstrijdteam weg te halen en wanneer MBO-studenten dan met
voorrang geplaatst worden, je weinig plekken overhoud voor alle huidige wachtlijst leden.

Ko reageert dat dit een goed punt is, maar dat het ook een onderdeel is van de pilot.



Esra vraagt of het niet slim is om dit eerst te peilen en na een half jaar te gaan kijken of we wel mee
zullen doen met de pilot.

Ko geeft aan dat we gewoon mee zullen gaan doen en we 15 studenten op de wachtlijst zullen zetten
en deze voorrang geven. En op basis van de aanmeldingen wordt gekeken hoe populair Odysseus is
onder MBO-studenten.

Esra benoemd het wel krom te vinden dat wanneer er zich 15 mannen zullen aanmelden, er een
wedstrijdteam wordt weggehaald, dat de MBO-studenten dan voorrang krijgen op de wachtlijst.

Annet vraagt over welke financiële bijdrage de MBO-studenten krijgen.

Ko reageert dat ze op dezelfde manier als HBO en WO- studenten een Olympas mogen aanschaffen
de komende 2 jaar en dan bij  kunnen ssv inschrijven en dezelfde hoeveelheid contributie moeten
betalen.

Annet geeft aan dat al we dan voor 28 euro per lid krijgen, die 28 x 15 wel kunnen investeren in het
zonder voorrang plaatsen van MBO-studenten.

Ko reageert dat dat zeker waar is, maar je dat je onderdeel van de pilot bent en er ook meerdere
verenigingen meedoen. De evaluaties zullen ook gezamenlijk plaatsvinden. Hij geeft aan dat als je het
in je eentje doet het lastiger te monitoren is.

Annet vraagt zich af hoe het idee van het toelaten van MBO-studenten bij andere grote deelnemende
verenigingen dit gaat vallen.

Ko reageert dat we weten dat de wachtlijst lang is,maar dat  MBO-student, die in principe gelijk staan
aan HBO en Wo studenten, niet eens de kans nu hebben om op een wachtlijst te staan. Hij vertelt dat
dit zwaarder weegt voor bestuur Scherpenisse als een lange wachtlijst.

Annet vraagt of er een leeftijdslimiet wordt gehanteerd? Verder benoemd ze dat Ody wel eens
mensen van 17 heeft geplaatst en dat ze dat  dan een beetje scheef vindt.

Ko benoemd dat er vanuit de Sportraad een leeftijdsgrens van 18 jaar is opgelegd voor deelname aan
de pilot. En dat wanneer deze pilot is afgelopen en het goed is bevallen en MBO studenten zullen
worden toegelaten bij Ody er op dat moment zal moeten worden gekeken naar hoe Ody dit zal gaan
invullen. En dat de pilot ons daarbij ook kan helpen om antwoord te geven.

Dylan vraagt of  er een deadline is wanneer Ody moet aangeven wanneer zij mee willen doen aan de
pilot?

Ko vertelt dat deze deadline 1 september 2022 is.

Dylan benoemd dat het vandaag is .

Ko beantwoord dat dat klopt en dat we bij de organisatie hebben aangegeven dat we vandaag een
ALV hebben en dat er vandaag gestemd zal gaan worden.

Koen vraagt of er niet de mogelijkheid is om aan te geven om hier langer over na te denken en later
nog deel te nemen aan de pilot.



Ko benoemd dat dat niet kan en het bestuur vandaag hun keuze moet doorgeven.

Dylan vraagt hoe het bestuur MBO studenten zullen gaan selecteren.

Ko vertelt dat we dit gaan doen op basis van wie zich het eerst inschrijft.

Dylan vraagt wat bestuur Scherpenisse gaat doen wanneer de aanmeldingen niet divers zijn?
Bijvoorbeeld alleen vrouwen. Hij benoemd het handig is om dit goed uit te zoeken.

Marien vraagt of het bestuur een goed beeld hebben bij wie nog meer mee doen van de TOUS of
andere verenigingen?

Ko vertelt dat er 11 andere verenigingen zijn die mee doen aan de pilot. De grootste zijn Protos,
Softijs, Rus-Rugby en Histos lopen gesprekken mee. Verder doen ook nog andere kleine
verenigingen mee

Marine vraagt of TC de Uithof en, U.S.H.C. mee doen?

Ko vertelt dat zij niet meedoen.

Steven benoemd dat het belangrijk is dat wij als Ody naar de gemeente uitdragen dat we met een
capaciteit probleem zitten. Het is  best wel iets dat Ody 15 MBO-studenten gaat plaatsen. Hij vraagt of
het bestuur hier al over na heeft gedacht.

Ko geeft aan dat het bestuur dat met Olympos heeft besproken en dit ook een onderdeel van de lobby
is. Hij vertelt dat het voor Olympos belangrijk is dat Ody meedoen, zodat die lobby sterker staat. Zo
kan Ody naar de gemeente uitdragen, dat Ody nog een groep toegang geeft en dat we daarvoor extra
velden nodig hebben. Hierdoor staat Olympos ook sterker en sterker.

Steven benoemd dit al goed te vinden. Daarnaast geeft hij aan dat het belangrijk is om hier echt een
punt van  te maken bij Olympos, de gemeente en de universiteit.

Joelle vertelt dat Ko net aangaf dat het bestuur 15 studenten voorrang zal geven, omdat ze anders
niet de kans hebben om bij odysseus te komen. Ze vraagt zich af hoe het bestuur het voor ons
wanneer de pilot er door is en MBO-student zullen gaan plaatsen?

Ko benoemd dat dit is ook onderdeel van de pilot is en we zullen gaan kijken naar de populariteit van
Odysseus. Verder benoemd hij dat het bestuur met het meedoen aan deze pilot niet zegt dat er 100%
zeker MBO-studenten komen wanneer de pilot goed is bevallen. Er zal later bij een ander bestuur een
stemming volgen en bestuur Scherpenenisse zal dan een advies meegeven..

Noah vraagt of Odysseus aan het einde van de pilot mag beslissen om uiteindelijk geen
MBO-studenten toe te laten?

Ko benoemd dat dit mag en dat het een vrijblijvende pilot is.

Bas benoemd dat hij het dapper vind dat bestuur Scherpenisse dit gaat doen. Verder geef hij aan dat
wat zijn betreft, ervoor wordt gezorgt  dat de man vrouw verhouding altijd ⅞ blijft.  .

Yiying geeft aan dat wanneer bestuur Scherpenisse  dit als onderzoek ziet, het belangrijk is om vooraf
punten op te stellen, hoe het bestuur dit wil gaan evalueren. Hierdoor is er aan het eind een
duidelijker beeld of het goed is bevallen.



Ko geeft aan dat gaan ze dat  zeker gaan doen. Verder vertelt hij dat bestuur Scherpenisse een jaar
heeft om het voorbereiden om te kijken hoe zijj dit willen gaan onderzoeken.

Dylan vraagt naar aanleiding van dat het bestuur transparantie wilt uitstralen, hoe zij de keuzes
rondom dit onderwerp naar de vereniging wilt toe communiceren.

Ko antwoord dat het bestuur dit zal doen wanneer er meer over duidelijkheid is, door dit te bespreken
bij een ALV .

Marien benoemd dat hij toch graag wilt terugkomen op zijn vraag van net. Er zijn niet heel veel
deelnemende verenigingen en die andere verenigingen hebben denk ik niet zo’n capaciteit
problemen.
Hij vertelt dat het goed vooruitstrevend van Ody is om hier aan mee te doen, maar vraagt zich af
waarom we niet wachten op wat uit de pilot komt bij kleinere verenigingen.

Ko antwoordt dat Ody een vereniging is waar MBO-studenten graag bij willen. En als alleen de pilot
draait op kleine verenigingen, zonder wachtlijst, dat je de pilot niet goed kan terugkoppelen aan onze
vereniging. Hij vertelt dat Ody  als grote vereniging hier ook aan mee doet om te kijken of er animo
voor is.

Daan vraagt of hij hier wat op mag zeggen? Hij geeft aan dat Ody een heel ander soort vereniging is
dan de rest die mee doet en het daarom lastig voor ons als club is om conclusies te trekken als het
alleen gaat om kleine verenigingen.

Inge vult aan dat ze weet dat er wel  binnen de TOUS  is er overlegd, maar dat  TC de Uithof en
U.S.H.C. bij de overdracht er niet aan toegekomen zijn. Ze weet dit niet 100 procent zeker, maar weet
wel dat er veel is overlegd.

Ko bedankt Inge.

Thomas vraagt of het het een mogelijk is om pas  na de inschrijvingen te kijken of iemand in een
wedstrijd of trainingsteam geplaatst zal gaan worden.

Ko vraagt of dit aansluitend is op het punt van Dylan. Hij benoemd dat bestuur Scherpenisse daar
verder over na gaat denken.

Er zijn verder geen vragen, Ko gaat naar het volgende punt.

5.3 Capaciteit

Ko vertelt dat Odysseus al jaren kampt met een capaciteitsprobleem, waardoor de wachtlijst langer is
dan we zouden willen. Het bestuur zal, in samenwerking met de werkgroep Olympos 2.0, door middel
van een pilot kijken naar de mogelijkheden om de veldcapaciteit van andere voetbalclubs te
gebruiken en de mogelijkheid om wedstrijden op vrijdagavond of zondagmiddag te spelen.Het is de
pilot die Niels en het vorige deel al benoemde. Er zal gekeken worden naar de uitvoerbaarheid en de
exacte invulling van de pilot. Als de pilot uitvoerbaar blijkt, zal hierover tijdens ALV II gestemd worden.
Dit streven is in lijn met ons focuspunt om het beschikbare voetbalaanbod voor Utrechtse studenten
bij Odysseus te maximaliseren. Daarnaast willen we kijken of de zondagtak opnieuw opgezet kan
worden.   Het voetballen op zondag zou een kans kunnen zijn om toekomstige leden een plek te
bieden bij Odysseus, wanneer zij dit verkiezen boven een extra jaar op de wachtlijst. Om goed te
kijken naar de gevolgen en eventuele obstakels die de zondagtak oplevert zal het bestuur dit jaar



verdere stappen zetten door wijze van een uitgebreid onderzoek waarin alle opties en pijnpunten van
een eventuele zondagtak blootgesteld worden. Als het bestuur concludeert dat het opzetten van een
zondagtak mogelijk is, zal hier een stemming over volgen.

Pim benoemd dat de zondagtak niet zonder reden is afgeschaft. Hij vraagt wat de is reden waarom de
zondagtak destijds geen doorgang heeft gevonden?

Ko benoemd dat de zondagtak geen doorgang heeft gevonden, omdat vooral oude leden en mensen
die langer bij ody speelden dat op de zondag deden. En toen zij weg zijn gegaan het een beetje is
doodgebloed.

Bas benoemd dat hij het geen goede optie vindt om teams bij andere verenigingen te laten trainen.
Dit is volgens hem iets wat je nieuwe leden niet wil bieden. Hij stelt voor dat het bestuur met een plan
komt op de volgende ALV en dan kijkt of er behoefte is aan een stemming en wanneer die nodig is,
deze op dat moment wordt ingepland. Hij benoemd dat er een bij deze stemming een aantal procent
van de vereniging aanwezig moet zijn, dus het ook kan voorkomen dat er een bijzondere ALV voor
aangevraagd moeten worden.

Niels geeft aan dat er afgelopen jaar is gekeken naar trainingen bij andere verenigingen en dit toen
heel lastig is gebleken. Teams willen niet ergens anders trainen en dan bij Ody een wedstrijd spelen.
Hij benoemd dat het vooral is afhankelijk gaat zijn van de ontwikkeling of het combi- of ruby veld
kunstgras wordt. Dat zou heel veel uitkomst bieden.

Er zijn verder geen vragen, Ko geeft het woord aan Isa.

5.4 Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Isa vertelt  dat 25 mei 2018 de AVG wet van kracht is en dat het voor een grote vereniging als
Odysseus van belang is dat we dit goed op orde hebben. Het bestuur wilt namelijk de
privacygegevens van de leden zo goed mogelijk waarborgen en daarom zullen aankomend jaar gaan
kijken op welke punten Odysseus zich op dit moment nog kan verbeteren door middel van een AVG
onderzoek. Consult en handboek, betalen hier 200 euro voor. Ik als secretaris zal hier aankomend
jaar mij gaan bezig houden.

Bas benoemd dat het volgens hem niet een super ingewikkelde wet is en daarom niet zeker weet of
een consult nodig en noodzakelijk is. Hij benoemd dat je de stappen die de AVG eist kan nalopen en
hierbij ook de knvb om hulp kan vragen. Daarnaast geeft hij aan er ook bij andere grote verenigingen
kan worden.

Isa vertelt dat ze de keuze hebben gemaakt, omdat zij de AVG wetgeving is ingedoken en het voor
Odysseus een minder eenduidig verhaal is. Dit omdat niet duidelijk is of Odysseus valt onder een
kleine of grote vereniging en omdat Odysseus niet alleen te maken heeft met voetbal maar ook
commissies. Verder geeft ze aan te willen onderzoeken of de programma’s die nu worden gebruikt,
geschikt zijn voor de vereniging op het gebied van de AVG wetgeving.

Bas geeft aan dat je de vragen eerst bij Hercules en de KNVB kan neerleggen. Hij vindt het niet
noodzakelijk om hier 200 euro aan uit te geven en zou eerst onderzoeken hoe het bij andere
voetbalvereniging werkt.

Annet: We hebben een sportraad en andere SSV’’s. Eis anders een subsidie van sportraad. Annet we
hebben veel ander SSV’s die ook veel commissies hebben. Kijk ook vooral die aan.

Isa geeft aan het goede goede punten te vinden en deze zal meenemen.



Er zijn verder geen vragen, Isa geeft het woord door aan Anne.

5.5 Veldgebruik

Anne vertelt dat in de afgelopen jaren er nog wel eens discussie ontstond over wie voorrang heeft met
betrekking tot welke teams op hoofdveld mogen spelen en wanneer. Daarom heeft het bestuur hier
beleid op gemaakt die je aan de hand van dit schema kan toepassen. Anne verwijst naar het schema
op de powerpoint presentatie. In dit schema kun je terugvinden wie wanneer voorrang krijgt om op het
hoofdveld te  spelen. Mocht er een wedstrijd zijn heeft die altijd voorrang op een training. Mocht
bijvoorbeeld de A-selectie een oefenwedstrijd spelen en de B/C-selectie een competitie of
bekerwedstrijd spelen, hebben B/C selectie voorrang op het hoofdveld hebben. Verder zullen we ons
best doen de veldverdeling zo eerlijk mogelijk te doen.

Bas dat er soms heel veel wedstrijden op dinsdag plaatsvinden, omdat op zaterdag teams mensen te
kort hebben. Het lijkt hem frustrerend dat je dan keer op keer naar een ander veld moet, omdat een
ander team zijn team op zaterdag niet op orde heeft. Dus stel je voor het gaat om een Ody team wie
te weinig mensen heeft, dat zou hij zeggen, joh dat is je eigen probleem had je maar aan meer
mensen moeten komen en dan mag je wat mij betreft geen voorrang krijgen voor het hoofdveld.

Jutka benoemd dat er op de powerpoint staat dat het over veldgebruik zaterdag gaat.

Anne benoemd dat dit klopt, maar dat het ook geldt voor wedstrijden door de weeks. Verder vertelt
het dat het klopt wat Bas zegt, en dat het bestuur dan ook altijd zal aanmoedigen om die wedstrijden
niet bij Ody te laten spelen.

Bas benoemd dat dat heel verstandig is, maar hij ook graag van de rest van het bestuur zou willen
weten wat zij ervan vinden.  Hij vraagt dat wanneer er is een Ody team is die zaterdag niet genoeg
spelers heeft en hun wedstrijd naar dinsdag wordt geplaatst of zij dan de trainingen voorrang hebben
of de wedstrijd die verplaatst is.

Anne reageert dat we in principe op dinsdag heb combiveld ook tot onze beschikking hebben en de
wedstrijd dan op het combi veld zal worden gespeeld.

Bas benoemd dat hij het hiermee eens is, omdat het zelf de schuld is van een Ody team dat deze
wedstrijd naar de dinsdag wordt verplaatst. Verder benoemd hij dat het goed is dat als er al
gevoetbald wordt op dinsdag, dit inderdaad zoveel mogelijk bij het uitteam plaatsvindt..

Joelle vraagt zich af of er een verschil is tussen A en B/C selectie, stel je voor heren 2 moet een
inhaalwedstrijd spelen, hebben zij dan recht op het hoofdveld of de trainingen?

Anne geeft aan dat in principe de trainingen voorgaan, dus dan wordt de wedstrijd op het combi veld
gespeeld.

Bas vraagt of dit ook zo is wanneer de wedstrijd niet verplaatst is, maar zelf door de knvb op dinsdag
is ingeplant?

Anne vraagt of hij een inhaalwedstrijd bedoeld.

Bas benoemd dat hij dit niet bedoeld.

Anne geeft aan dat Odysseus niet akkoord hoeft  te gaan met variabele speeldag.



Bas legt een situatie vorig jaar uit. Hij vraagt zich af dat wanneer de KNVB zelf een ‘normale’
wedstrijd op dinsdag gepland, wie dan voorrang heeft? Hij geeft aan dat het overzicht bruikbaar is,
maar niet alomvattend en dat hij bij ALV2 graag een uitgebreider schema ziet.

Anne antwoord dat dit zal worden meegenomen.

Koen benoemd dat hij het ook heel goed vindt dat hier over na wordt gedacht en dat het ook al heel
goed is, maar dat het uitgebreid kan worden. Hij zal hier alle mogelijke scenario's in meenemen.

Er zijn verder geen vragen Anne geeft het woord door aan Daan.

5.6 Duurzaamheid

Daan vertelt dat duurzaamheid een belangrijk speerpunt is en er daarom dit jaar ook een aantal
veranderingen zullen plaatsvinden

5.6.1. Onderzoek CO2-impact

Daan vertelt dat er een onderzoek naar de ecologische voetafdruk van Odysseus zal worden
uitgevoerd. De afgelopen jaren is er binnen de vereniging veel aandacht besteed aan duurzaamheid.
Besturen hebben zelf inschattingen en afwegingen moeten maken bij het vormen van hun beleid. Met
dit onderzoek willen we ervoor zorgen dat het maken van duurzaam beleid in de toekomst makkelijker
en effectiever wordt. Hierbij zullen we ook hulp voor inschakelen.. Door duurzaamheid meetbaar te
maken weten we pas echt hoe we er voor staan als vereniging en kunnen we pas merken wat deze
veranderingen opleveren.

Koen benoemd het heel goed te vinden dat bestuur Scherpenisse dit doet, maar geeft als tip om hier
Olympos ook in mee te nemen, want Ody is veel afhankelijk van hun. Zoals stroom heeft Ody niet
veel invloed op.

Daan reageert dat dit  klopt en dat het is niet de eerste keer is dat Ody hier over nadenkt. Hij
benoemd dat de onderzoeken die er nu zijn geweest vooral gefocust waren om olympos en dingen
die daar gebeuren rondom blokhut en het veld.  Hij vertelt dat het onderzoek aankomend jaar zich
vooral zal  focussen op dingen buiten olympos zoals al onze activiteiten.

Noah vraagt of er in het onderzoek ook wordt gekeken naar partners van Ody en de keuzes daarin
betreft dit speerpunt ?

Daan reageert dat dit wordt gedaan.

5.6.2. Beleid

Daan vertelt dat er vanaf aankomend seizoen geen merchandise meer wordt verkocht of wordt
uitgedeeld door commissies bij activiteiten. Echter als commissies zelf een goed idee hebben over
een duurzaam merchandise-item dan is dit in overleg met de Commissaris Intern mogelijk.

Verder benoemd Daan dat  jaarkalender en de verjaardagskaarten  aankomend jaar gedrukt worden
op duurzaam, recyclebaar papier. Ook bij het drukken van het jaarboek zal hier op worden gelet.

Tot slot vertelt Daan dat met ingang van dit seizoen  Odysseus een volledig vegetarische vereniging
wordt. Dit houdt in dat de maaltijden die worden aangeboden op Ody-activiteiten en evenementen
vanaf nu uitsluitend vegetarisch zullen zijn. Op het Odytoernooi en bij de Seizoensopening is
gebleken dat dit allerminst ten koste gaat van de kwaliteit van het eten. Daarnaast is onze
samenwerking met Last Vegas een uitgelezen kans om deze stap als vereniging te zetten.



Koen benoemd dat duurzaam papier wel een leuke stap is, maar hij wel schrok van hoeveel duurder
het wordt. Hij vraagt zich af of er is gekeken of hier nog wel mee moet worden doorgegaan.

Daan reageert dat hij dat is vergeten te zeggen, maar dat bestuur Scherpenisse gaat kijken met de
enquête hoeveel animo er nog voor is en zullen dit jaar eerst zullen inzetten op duurzaam papier.

Dylan benoemd dat bestuur Scherpenisse duurzaam papier wilt gebruiken voor kaarten en kalenders.
Hij vraagt zich af waarom niet ook voor andere dingen, zoals  Lustrumboek, of  Purple Brain?

Daan geeft aan dat dat aspecten zijn, die lastiger duurzaam te krijgen zijn en ook betaalbaar voor
studenten. Daan geeft aan het wel eens te zijn met Dylan. Hij benoemd dat er wordt gekeken of dit
duurzamer gemaakt kan worden. Verder geeft Daan aan dat zij ervan uit gaan dat men het jaarboek
voor een langere tijd bewaard, in vergelijking met  de verjaardagskaarten en de   kalender.

Dylan geeft aan te denken dat dit niet heel alomvattend is,  maar dit dan ook zal meenemen in het
onderzoek.  50 kaartje of een lustrumboeken, dan zijn de kaartje toch duurzamer.

Daan reageert dat het bestuur dit zal meenemen.

Bas vraagt of de jaarkalenders al zijn besteld.

Daan vraagt dit aan zijn medebestuurders.

Milan benoemd dat die komende week worden besteld.

Bas vraagt of de jaarkalenders op aanvraag kunnen

Daan benoemd dat dit hem perfect lijkt.

Sanne benoemd dat je minimaal  250 stuk moet bestellen

Thijs vraagt of er is nagedacht over het te laten digitaliseren van de kalender en kaarten?

Daan antwoordt dat het bestuur dat zeker heeft meegenomen. Echter geeft hij aan dat zij de kalender
of of kaartje minder leuk als het wordt gedigitaliseerd, , maar dat ze dit gaan onderzoeken met de
enquête

Sanne benoemd dat bestuur Scherpenisse niet bang moet zijn om commissies merchandise te
schrappen, want wordt vaak ook direct weggegooid. Stel voorwaarden aan wanneer je het wel
toelaat. Commissies gaan er vanuit dat ze het zomaar kunnen bestellen, dus maak duidelijk dat het
echt alleen op aanvraag is.

Daan antwoord dat het bestuur dit ook in het draaiboek zal verwerken.

Steven benoemd dat hij niet precies weet hoelaat het nu is, maar dat het misschien goed is om er iets
meer vaart achter de ALV te zetten. Iedereen kan laten weten of die ergens niet of wel mee eens is,
maar dat suggesties ook op de mail kunnen worden gezet.

Er zijn verder geen vragen.

5.7. Investeringen

5.7.1 Investering 1: Ecocups



Daan benoemd de duurzame ecocups vaker zullen worde ingezet. Zoals britt benoemd zijn er 1000
besteld. Begin van het  seizoen gaan we deze bekers ook aan de uitteams uitlenen en wordt dit goed
gemonitord. Ook zullen we de ecocups gedurende het seizoen bij een aantal Ody-evenementen
inzetten, zo hebben we ze bij de Aftrap al gebruikt en gaan we dit ook bij het ledenweekend en het
benefietfestival doen. Bij deze evenementen betaal je dan een extra muntje als statiegeld voor je
beker. Als je je beker weer inlevert krijg je je muntje of geld terug. Hiervoor zullen we dus ook extra
bekers bijbestellen betaald vanuit ons eigen vermogen.

Pim benoemd dat dit op de aftrap is gebeurd en wat de status daarvan is.

Daan antwoord dat er een poging is gedaan tot tellen maar de bekers zijn kwijt. Ze zijn wel terug.
Daan vertelt wel dat hij kan zeggen dat de bekers meer dan 5 keer gebruikt zij op aftrap en dat je ze
dan er al uitgehaald.

Yiying vraagt of het statiegeld op een beker een het beste idee is voor leden bij activiteiten?

Daan geeft aan dit te snappen en zeker met andere evenementen. Hij benoemd dat het aan bestuur
Scherpenisse is om dit seizoen dit systeem te presenteren en dat het bestuur het statiegeld via
muntjes wel een handig systeem vindt.  Mensen worden er bewust van gemaakt dat de bekers niet
zomaar gratis zijn, maar het geld kosten.

Pim benoemd dat bestuur van Liefland vorig jaar ook bij uit teams bekers mee gaven en die vaak
werden weggegooid. Hij vraagt hoe bestuur Scherpenisse dit beter wil gaan doen?

Daan antwoord dat het bestuur het toch gaat proberen door het persoonlijk te brengen en te vertellen,
en hopen dat het goed gaat. Het doel is om uiteindelijk alles alleen op ecocups te laten draaien en als
het bestuur na 3 weken merkt dat het niet goed gaat, zij hier niet mee door zullen gaan.

Dylan geeft al tip om het muntje die je moet kopen die 50 cent te laten zijn.

5.7.2 Investering 2: Professionele partytent

Daan vertelt dat het bestuur gaat investeren in duurzaam meubilair. Vanuit het eigen vermogen gaan
we een partytent aanschaffen van ongeveer 5 x 10m. Partytenten belanden in prullenbakken. Deze
partytent kan worden gebruikt bij verschillende Ody-activiteiten en is van goede kwaliteit waardoor
deze jaren mee kan.

Hier zijn geen vragen over.

5.7.3. Investering 3: Clubtafel

Tot slot vertelt Daan dat we gaan investeren in een extra aluminium picknicktafel. We hebben er nu
één voor de blokhut staan, die bevalt ontzettend goed. Ons lijkt waardevol om er nog eentje aan te
schaffen.

Noah benoemd het wel duur te vinden. Daarnaast vertelt hij het wel interessant te vinden, omdat
aluminium niet heel duurzaam is en daarom, onder het puntje duurzaamheid niet heel sterk is.

Daan reageert dat het goed is dat Noah dit benoemd, maar het op een andere manier duurzaam is.
aNiet duurzaam kwa materiaal, maar wel langdurig gebruik. De huidige houten tafels zijn niet meer
goed. Je kan het daarom ook onder het kopje professionaliteit neerzetten en uitstraling van de
blokhut.

Noah benoemd dat hij het eens is dat de houten tafels vervangen moeten worden, maar zich afvraagt



of een nieuwe aluminium tafel de juiste investering is. Hij vraagt hoe lang de houten tafels er nu
staan.

Britt geeft aan dat de houten tafels er nu 4 jaar staan.

Marien vertelt dat hij met iemand heeft gesproken, over de aanschaf van deze tafel, in dit vakgebied.
Deze persoon vertelde hem dat je deze tafel goedkoper kan krijgen. Hij geeft daarom als tip om wel
verder te kijken of dit de goedkoopste optie.

Daan antwoord dat deze tips worden meegenomen.

Er zijn verder geen vragen, Daan geeft het woord aan Milan.

5.8  Communicatie

Milan vertelt dat we het informeren over bestuurswerkzaamheden en het promoten hiervan gaan
oppakken met een nieuw op te richten Instagramaccount. Die is vandaag opgericht. Op dit
Instagramaccount gaan regelmatig berichten geplaatst worden waarin zowel de formele als informele
bestuurswerkzaamheden worden toegelicht. Zo zullen we leden nog meer enthousiasmeren actief te
zijn binnen de vereniging en een transparant beeld geven over werkzaamheden binnen Odysseus.
Daarnaast vertelt hij dat we op de instagram van Odysseus overzichtelijke infographics zullen
plaatsen, waarmee we de leden informeren over de inhoud en uitkomsten van ALV’s. Dit zorgt ervoor
dat meer Odysseanen weten wat er speelt binnen de vereniging, zonder dat zij hier heel actief voor
hoeven te zijn en daarmee ook hun mening kunnen uiten.

Dylan benoemd dat hij het moet begrijpt waarom er een nieuw account moet komen, als er al eentje
is.

Milan antwoord waarom er een nieuw account voor het bestuur er komt. Bestuur Scherpenisse wil
graag de 2 accounts grotendeels gescheiden houden.  De Odysseus instagram zal gebruikt worden
als plenair hoofd communicatie middel,  promoties van commissies en evenementen en andere
dingen waar Ody voor staat. En de andere instagram wordt gebruikt  voor promotie van bestuur van
Odysseus en hoe commissies fungeren. Het werkt, maar het kan altijd beter.

Dylan vertelt het idee te snappen, maar vind het gek omdat het account al 1000 volgers heeft en lijkt
hem dat je dan daar  juist meer mensen mee bereikt.

Milan antwoord dat dit klopt en dat het wat meer werk vergt om ervoor te zorgen om het account
evenveel volgers te laten krijgen. Hij benoemd dat er op de hoofdinsta ook dingen gedeeld worden die
op de bestuursinsta worden gepost

Joelle benoemd dat wanneer je het gaat delen, je het toch net zo goed op 1 account kan doen

Milan reageert dit een  goed punt te vinden, maar dat dit zal gaan om het sporadisch promoten van de
bestuursinsta.

5.8.1. Ody app evalueren

Milan vertelt dat aan het begin van vorig seizoen de Ody App werd vernieuwd met het doel de app te
laten fungeren als belangrijkste communicatiemiddel. Hij benoemd dat bestuur Scherpenisse dit zal
doorzetten. Dit jaar zal middels de tevredenheidsenquête een evaluatie plaatsvinden en wordt er aan
het eind van het seizoen gekeken naar de toekomst van de app. De uitbreiding van functies die vorig



jaar van start zijn gegaan zullen doorgezet worden, waarbij het bestuur een grotere nadruk zal leggen
op het vindbaar maken van belangrijke informatie binnen Odysseus. Daarnaast zal de functie om
notificaties te versturen worden geoptimaliseerd om interne communicatie verder te verbeteren.

Om de vereniging toegankelijker te maken voor eerstejaars, zal de informatiebundel herzien worden
voor nieuwe leden. Hierbij wordt gefocust op een bondige omschrijving van de belangrijkste zaken en
een overzicht van informatiebronnen voor verdere informatie. En het goed vindbaar maken.

Aangezien het voor nieuwe aanvoerders onduidelijk kan zijn wat er allemaal komt kijken bij het
aanvoerderschap, zullen we dit jaar een nieuw overzicht maken van alle belangrijke taken. Hierin zal
onder andere uitgelegd worden wat er van aanvoerders verwacht wordt, maar ook zal hierin meer
informatie staan over teamscheidsrechters en het Fluit-je-Rijk systeem. Zo willen we het
gemakkelijker maken voor de aanvoerders.

Hier zijn geen vragen over.

Milan geeft het woord door aan Anne

Ko vertelt tussendoor, dat omwille van de tijd we het punt teamtaken zullen overslaan. Daarnaast
zullen we ook punt van de 4e en 5e klasse overslaan. Dit is geen nieuw beleidspunt, maar zou een
mededeling zijn geweest over de huidige stand van zaken.

7.  SPORTIEF BELEID

7.1 Scheidsrechters
Anne vertelt dat Ody al een aantal jaar tegen een scheidsrechter probleem aanloopt, waarvoor onder
andere door bestuur Schouwenberg het fluit je rijk systeem heeft bedacht. Anne benoemd dat het
bestuur vooral een probleem ziet met betrekking tot kwaliteit en kwantiteit. Het bestuur denkt dat het
probleem verder opgelost kan worden door de scheidsrechters info avond interessanter en
laagdrempeliger te maken door er een borrel van te maken. Deze borrel is voor alle team
scheidsrechters en fluit je rijkers. Zou worden gegeven door een clubscheidsrechter. Tijdens de borrel
zullen de belangrijkste ins en outs van het fluiten besproken worden samen met praktijkvoorbeelden
en praktische tips. Daarna is er ruimte om gezellig met elkaar wat te drinken. Het bestuur hoopt op
deze manier meer Ody scheidsrechters te kunnen interesseren om naar deze avond te komen.
Daarnaast hoopt bestuur Scherpenisse dat met meer informatie en tips op zak mensen met meer
vertrouwen zullen fluiten waardoor ze het leuker gaan vinden en vaker willen doen. Halverwege het
seizoen zal er ook een extra scheidsrechter borrel plaatsvinden waar geïnteresseerden en leden die
de eerste borrel niet konden bijwonen, extra voorlichting kunnen krijgen en praktijkvoorbeelden
kunnen bespreken.

Hier zijn geen vragen over.

7.2 Voetbalcursus
Anne vertelt dat in navolging op vorig seizoen de heren cursus dit seizoen zal worden doorgezet. Er
zal tijdens de tweede seizoenshelft een tien weken durende cursus plaatsvinden naast die van de
dames. Deze zal geleid worden door enthousiaste leden die interesse in het trainerschap hebben. Het
bestuur hoopt hierdoor een laagdrempelige mogelijkheid te bieden voor leden om te kijken of zij een
team training willen geven in de toekomst bij Odysseus. Ook is dit ingevoerd omdat de herenselectie
dit jaar heren 8 training geeft, omdat hiervoor geen trainer is gevonden. Fleur gaat hier later dieper op
in. Ook de dames cursus zal de tweede seizoenshelft ook door enthousiaste gegeven gaan worden.
Verder beviel de pilot van de international cursus vorig seizoen, dus die gaan wordt ook doorgezet.



Deze zal de tweede helft van het eerste seizoen plaatsvinden en wordt ook gegeven door
enthousiaste leden

Yiying vraagt wat het bestuur gaat doen als er geen enthousiaste leden zijn? De eerste helft kan toch
door dames 1 en tweede helft dames 2 gegeven worden.

Anne benoemd dat wanneer er niet genoeg enthousiaste voor zijn, deze taak toch wordt verhaald op
de damesselectie.

7.3 Trainers te kort

Fleur vertelt dat een trainers tekort helaas niet nieuws is bij Odysseus. Het afgelopen seizoen is het
werven van trainers erg moeizaam gebleken en zijn we tot op heden nog op zoek naar trainers van
heren 8. Daarom gaan zal bestuur Scherpenisse dit jaar in een vroeg stadium proactief aan de slag
met het aantrekken van trainers. Dit willen het bestuur gaan doen, door de dames, heren en
international cursus niet exclusief te laten leiden door de selectie, maar door leden die op een
laagdrempelige manier kennis willen maken met het trainersvak. Hiermee hoopt het bestuur meer
enthousiasme te genereren en nieuwe trainers aan te kunnen stellen. Mocht het zo zijn dat er niet
genoeg animo is wordt de heren en de dames cursus opgepakt door de A-selectie. Verder is een
investering van bestuur van Liefland is het beeldmateriaal opgenomen ten behoeve van promotie. Dit
beeldmateriaal wilt het bestuur ook gaan gebruiken voor het werven van trainers. Tot slot gaat Fleur
zelf samen met de Technische Commissie zoeken naar mogelijkheden om meer trainers te werven.
Tevens zullen de huidige strategieën om trainers te werven worden geëvalueerd en waar nodig
herzien. Hier zal ook een draaiboek over gemaakt worden, zodat er meer structuur aangebracht kan
worden in het zoeken van trainers.

Dylan vraagt in hoeverre gaan het bestuur bezig gaat met het beeldmateriaal van afgelopen jaar. Hij
benoemd hierbij ook de losse beelden naast het gemaakt promo filmpje.

Fleur antwoord dat het bestuur daar dit jaar gebruik van wilt maken.

Dylan vraagt hoe willen het bestuur dat wil gaan doen, want hij benoemd dat dit best lastig kan zijn

Fleur reageert dat hier over na is gedacht. Fleur kijkt naar Milan.

Milan vertelt dat  Rik in de MediaCie komt en hij de huidige promo film heeft geëdit. Dit jaar zal een
extra video aspect worden geven aan de MediaCie. Dit jaar wordt daarnmee gespard over het
gebruikt van het beeldmateriaal.

Steven geeft aan dat hij het heel belangrijk vindt dat er waarde wordt gehecht aan het vinden voor
trainers voor de selectie, en graag zou willen dat daar op gefocust wordt. Hij weet niet of het
beeldmateriaal hier echt nieuwe trainers mee aantrekt en zou graag willen voorstellen op goed te
focussen op hoe het bestuur de werving wil gaan aanpakken. Daarnaast benoemd hij dat het
draaiboek is er al.

Fleur antwoord dat we weten dat er al een draaiboek is, maar we deze gaan aanvullen.

Bas benoemd dat hij niet in herhaling wil treden, maar wanneer we niet op tijd klaar zijn we nog een
ALV moeten plannen om alles wel te bespreken.

Fleur geeft het woordt aan Milan.

8. SOCIAAL BELEID.



8.1 Vrijwilligerswaardering

Milan benoemd dat de affgelopen jaren is geïnvesteerd in het vergroten van de waardering voor
vrijwilligers. Hij benoemd dat het bestuur aankomend jaar deze investeringen zal samenbrengen, door
de vrijwilligersbedankdag samen te voegen met de aanvoerders bedankdag. Hier zal het bestuur
vervolgens een extra budget van 500 euro bij op doen. Zo wordt er een waardige bedankdag te geven
voor hun inzet.

8.2 Commissies

Milan geeft aan dat het aankomende jaar het bestuur zal beginnen met het opzetten van een jaarboek
en de daarbij behorende commissie. Dit boek zal aan het einde van het jaar op basis van aanvraag
verkocht worden. Deze commissie zal zich een jaar lang bezig houden met het verzamelen van
content,
beeldmateriaal en dit in een boek verwerken. Hij benoemd dat het bestuur zich er bewust is dat het
eerste jaarboek veel tijd en inzet zal vergen. Het is daarom ook mijn taak om dit proces in goede
banen te leiden.

Verder vertelt Milan dat vorig jaar de Bandcommissie in het Huishoudelijk Reglement is opgenomen
als nieuwe commissie. Hij benoemd dat het bestuur dit jaar €400,-  zal investeren in de commissie.
Hiermee wordt de Bandcommissie gesteund in een deel van de kosten die zij maken om te
functioneren als band. Hiermee zullen zij de uitgaven gaan bekostigen van twee vastgestelde
optredens, waarbij er gedurende het jaar gekeken zal worden naar de opties om bij Walden of andere
activiteiten op te treden.

Milan geeft aan dat de eerder genoemde Inclusiviteitscommissie  dit jaar voor het eerst in functie zal
treden, en dit zal gebeuren als adviserend orgaan van Odysseus. We kijken uit naar de
samenwerking met deze commissie om zo samen Odysseus een plek te maken waar iedereen zich
thuis kan voelen.

Ook vertelt Milan dat het bestuur de sponsorcommissie aankomend jaar als geen toegevoegde
waarde ziet voor vereniging en daarom heeft besloten dat deze wordt afgeschaft.

Daarnaast Milan geeft aan dat er een naamswijziging zal worden doorgevoerd van ‘benefietwedstrijd’
naar ‘benefietfestival’. Deze naamsverandering geeft zowel een accurate representatie van de
primaire focus op activiteiten om geld op te halen voor het goede doel, als dat het zorgt voor meer
enthousiasme om naar de activiteit te komen. Voetbal zal nog steeds onderdeel uitmaken van het
benefietfestival, echter niet langer in de bekende vorm. Ook zal het nieuwe ‘benefietfestival’ worden
gecombineerd met een VVO- en relatiedag om meer sponsoren en aanwezigheden aan te trekken.

Tot slot benoemd Milan dat dit jaar Odysseus zich opnieuw zal inzetten om een plek te bemachtigen
tijdens de Utrechtse Pride. We gaan kijken of het mogelijk is om deze boot alleen met Odysseus
leden te vullen, doordat is gebleken dat er veel interesse was ontstaan na de goede ervaringen van
de bootgangers.

Inge vraagt of het bestuur duidelijk heeft  wat de vraag naar een jaarboek is?

Milan antwoord dat er is gekeken hoe het bij andere gaat en ook naar het lustrumboek van afgelopen
jaar.  Veel mensen bestelden het lustrum en anderen wilde hem na zien ook na bestellen

Inge vraagt of het op bestelling gedaan wordt.

Milan antwoord dat de boeken op bestelling gedaan worden.



Er zijn verder geen vragen.

8.3 Vertrouwenscontactpersonen

Milan vertelt dat sinds vorig seizoen zijn er weer twee getrainde interne vertrouwenscontactpersonen
beschikbaar zijn voor de leden van Odysseus. Dit zijn Jules en Nyncke. Uit de jaarlijkse
tevredenheidsenquête is echter gebleken dat 54 procent van de vereniging op de hoogte is van het
bestaan van de vertrouwenscontactpersonen. Het bestuur zal daarom over het hele jaar de
vertrouwenscontactpersonen actiever promoten, bijvoorbeeld via Instagram en e-mail, om de
bekendheid te vergroten.

Hier zijn geen vragen over. Milan geeft het woord aan Ko.

9. OLYMPOS

9.1 Olympos 2.0

Ko benoemd dat in 2028 Olympos 2.0 wordt gerealiseerd en er een omgevingsvisie is vastgesteld. In
deze omgevingsvisie zijn de belangrijkste uitgangspunten dat alles zoveel mogelijk  bijeen wordt
gezet, meer ruimte wordt gecreëerd en mogelijk extra voetbalveld voor ody. Belangrijk jaar worden
knopen doorgehakt, wanneer en waar is nog niet bekend. Alleen is belangrijk om de belangen van
ody goed te behartigen.

Er zijn geen vragen over.

9.2 Sportraad

Ko vertelt dat de sportraad een zeer belangrijk orgaan is in het behartigen van de belangen van
Odysseus rondom de plannen van Olympos 2.0. Vanwege een gebrek aan aanmeldingen zal de
Sportraad zonder bestuursleden zijn werkzaamheden moeten invullen. De Sportraad zal drie RvA
leden chargeren als bestuursleden, zodat de Sportraad formeel blijft bestaan. Vervolgens zullen er
vier werkgroepen ontstaan, waarin enkele bestuursleden gezamenlijk de taken op zich nemen. Het
bestuur heeft aangegeven onderdeel te willen zijn van de werkgroepen belangenbehartiging en
opvolging op één hebben staan, en zo nodig ook bij financiën willen bijstaan.

Er zijn hier geen vragen over.

Fleur hamert het puntje jaarplan af.

10. FOCUSPUNTEN

1. Gelijkwaardigheid vergroten.
2. Voetbalaanbod verhogen.
3. Investeren in duurzaamheid
4. Interne communicatie verbeteren en transparanter zijn

Leden kunnen op de powerpoint de speerpunten nogmaals zien.

Anne S. geeft aan bang te zijn dat wanneer we nu de begroting bespreken, dat we die er niet
doorheen krijgen. Zij stelt voor om anders om hem over 2 weken snel te bespreken.

Ko stelt voor of hij vraagt of het okey is dat we kwartier mogen uitlopen



Annet geeft aan dat gewoon kan, zij heeft in haar bestuursjaar hem ook in 5 minuten verteld

Fleur hamert puntje 10 af.

11. Jaarbegroting 2022-2023

Britt vertelt dat er meerdere begrotingen verdeeld in de zaal, die je er nu bij kan pakken als je wil en
dat ze een paar belangrijke veranderingen op de slide heeft aangegeven.

Britt geeft aan dat je kan zien op de begroting dat het bestuur meer geld heeft begroot voor de
voetbalcursus, doordat nu ook de international en heren cursus zijn meegenomen en de dames
cursus altijd veel gemotiveerde leden trekt. Vervolgens benoemd ze dat  de teamborg een  stuk hoger
is geworden zoals ze eerder al had besproken.. Verder geeft ze aan dat 2 besturen hebben
aangegeven niet langer door te willen gaan met hun sponsorbord, waardoor de inkomsten hiervoor
zijn gedaald. Daarnaast  vertelt ze dat de de blokhut kosten een stuk hoger zijn dan voorheen,
aangezien veel van de investeringen die worden gedaan hieronder geschaard worden. De kosten aan
de opbergkasten, partytent, ecocups, clubtafel , maar ook het VvO bord, een begrenzer voor de
boxen, aanvulling van de EHBO spullen en overige dingen zoals theedoeken. Verder zie je een groot
verschil in de commissie kosten en opbrengsten, maar ik heb hier even de kosten neergezet. Dit komt
omdat het lustrum veel geld met zich mee bracht en we dat dit jaar niet meer begroten. Verder komt
er dit jaar een jaarboekcommissie en wordt er 400,- euro in de BaCo gestopt. Verder zie je als
onderdeel van ons duurzame beleid dat we in principe geen merch inkopen dit jaar. Verder moet er
extra betaalt worden aan lidmaatschappen en abonnementen. Dit komt grotendeels doordat de
kosten van de website niet meer onder de MediaCie vallen, maar onder bestuursfuncties. Tot slot zie
je nog dat we extra geld steken in de bedankjes. Dit komt niet alleen omdat er extra geld wordt
gestoken in de vrijwilligersbedankdag, maar ook extra geld steken in bedankjes. Dit is geld wat
gebruikt wordt voor mensen die zich inzetten voor de vereniging, maar ook voor mensen die
geblesseerd of langdurige ziek zijn om ze een hart onder de riem te steken. Uiteindelijk komt het
resultaat dan uit op -10,- euro. Daar mogen we heel gelukkig mee zijn. Door toekenning van de
interne dure trainerssubsidie en het vrij kunnen gebruiken van de 5000 euro sponsoring door de
Walden.

Hier zijn geen vragen over.

Fleur hamert dit punt af en geeft het woord aan Bas.

12. Samenstelling CVA

Bas geeft aan meer te willen bij wissel ALV2 om de mensen die weggaan goed te bedanken

Hij vertelt dat Anne S.  de CVA gaat verlaten en Inge en Joelle hun de CVA komen versterken.

Fleur bedankt Bas en zegt dat hij bij ALV2 meer tijd krijgt.

Fleur hamert het punt af en geeft het woord aan Annet

13. Samenstelling KasCo

Annet vertelt dat er 2 mensen stoppen bij de KasCo, Rick en Koen gaan weg. En dat hier Dylan en
Yiying voor in de plaats komen. Hier is de KasCo erg blij mee.

Fleur hamert dit punt af.

14. WVVTK



Niemand heeft iets ingestuurd. Fleur hamert het puntje af.

15. Rondvraag

Er zijn geen vragen. Fleur hamert het punt af.

16. Afsluiting

Fleur bedankt de zaal en sluit de ALV Fleur sluit de vergadering af om 00:28


