Jaarverslag O.D.I.O. 2019-2020
Seizoen 2019-2020 gaat de boeken in als een heel bijzonder jaar. Niet alleen voor onze
prachtige vereniging maar voor de gehele wereld. In de beginmaanden van 2020 werd
de wereld overvallen door het COVID-19 virus. Deze pandemie raakt ons, onze familie,
kennissen en vrienden. Ook onze vereniging kwam in ‘aanraking’ met het virus. In de
geschiedenis van het bestaan van ODIO is het op de oorlogsjaren na (geen voetbal), niet
voorgekomen dat de competitie niet werd uitgespeeld. Een heel bijzondere en rare
constatering als voetbalvereniging. Zeker bij de senioren, in iets bij onze jeugd, draait
voetballen om winst en verlies. Promotie behalen en wie zelfs… kampioen worden!
Het voetbaljaar begon vooruitstrevend voor ODIO 1. Zij behaalde de eerste periodetitel!
De eerste prijs van het seizoen was dus al binnen. Hiermee was ons vlaggenschip al
verzekerd van nacompetitie, alhoewel verzekerd. De nacompetitie is nooit afgewerkt
gezien COVID-19.
Wim en Miranda Jansen hadden vorig jaar aangegeven dat zij afscheid zouden nemen
van de kantine. Afgelopen seizoen was dus het eerste jaar van de samenwerking met De
Boulevard en ODIO. Het bestuur én De Boulevard kijken terug op een heel mooie en
goede samenwerking. Met behulp van Arianne, Amber en Peter heeft onze kantine zeer
goed gedraaid en hebben onze bezoekers van de kantine kunnen genieten van heerlijke
drankjes en goed verzorgd eten. Via deze weg willen wij als bestuur hen hiervoor zeer
bedanken voor alle inzet en de mooie samenwerking.
Als bestuur zijn wij, in samenspraak met De Boulevard, op zoek gegaan naar nieuw
kantinebeheerders. Deze hebben wij gevonden in Harry Vermaas. Harry is uiteraard
geen onbekende van onze vereniging. Wij zijn om die reden zeer content met de nieuwe
samenwerking met Harry Vermaas. Dat maakt echter niet dat wij geen uitdagingen
hebben. Zo zijn wij nog altijd op zoeken naar hulp voor achter de bar én in de keuken.
Normaliter gezien vinden er zo’n twaalf bestuursvergadering plaats in het jaar. Afgelopen
seizoen hebben er slecht zes plaatsgevonden. Ook voor ons als bestuur was het wennen
om te besturen tijdens COVID-19. Door veel mailverkeer en telefonisch contact met
elkaar te hebben is het mogelijk geweest om bij te blijven. Ook in WVF-verband is de
samenwerking vergroot. Alle Woensdrechtse voetbalverenigingen trekken met elkaar op
om zo Corona tegen te gaan. Echter hebben wij hier ook alle hulp van nodig van alle
leden, supporters en bezoekers van ons sportpark. Alleen samen kunnen wij Corona
uitbannen!

Aantal leden:
Hieronder een overzicht van het aantal leden per 1 augustus 2019 en 1 augustus 2012:

Totaal aantal leden
- Waarvan ereleden
- Ondersteunende leden
- Spelende leden
- Senioren
- Junioren
- Pupillen
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1 augustus 2019
374
1
147
226
104
63
59
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1 augustus 2020
376
1
150
226
104
46
76

Bestuur:
R.J.E. Withagen
M.J.A. van der Poel
J.L. van Velthoven
S.I. Michielsen
R.A.J. Janssen
P.J.A.M. Kommers
J.M.P. Kerstens
E.C.R. van der Lee

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester (tevens vice-voorzitter)
Voorzitter Technische zaken
Voorzitter commissie Financiën
Voorzitter jeugdcommissie
Voorzitter wedstrijdsecretariaat senioren
Voorzitter communicatie, PR & Sponsoring

Bestuursbeleid:
Het dagelijks bestuur vergaderde het afgelopen jaar, net zoals de jaren daarvoor,
wanneer zij dit nodig achten. In totaal hebben er zes bestuursvergaderingen
plaatsgevonden waarin de korte termijn visie en de langer termijn visie nader werd
besproken. Ook actuele ontwikkelingen en/of problemen werden besproken en indien
nodig werd er adequaat opgetreden. Naast de maandelijkse bestuursvergaderingen, op
de ‘Coronamaanden’ na vormen de voorzitter, penningmeester en secretaris het
dagelijks bestuur. Zij bespreken onderling, vaak in overleg met het gehele bestuur, de
dagelijkse gang van zaken van uiteenlopende aard. Indien overleg met het gehele
bestuur niet mogelijk was, werd altijd achteraf verantwoording afgelegd aan het gehele
bestuur over de genomen beslissingen dan wel maatregelen. Zo blijft de controle op het
besturen van de vereniging gewaarborgd.
De diverse commissies bespraken met regelmaat zaken die voor hun commissie van
belang waren. Verslag daarvan werd uitgebracht door de voorzitters van de diverse
commissies in het hoofdbestuur.

Communicatie, PR & Sponsoring:
Dit seizoen is de nieuwe sponsorcommissie met veel energie van start gegaan. Tot aan
het stilleggen van de competitie zijn er mooie nieuwe sponsoren verwelkomt en zijn er
goede plannen voor de toekomst gemaakt. Hierbij leeft de hoop dat deze plannen snel
verder kunnen worden opgepakt. Corona gooit ook hier roet in het eten. Het grootste
deel van de sponsorfacturen was voor de gevolgen van Corona voldaan. We zijn de
sponsoren hier dankbaar voor en we hopen dat ze ook volgend seizoen aan onze
vereniging verbonden blijven. Iedere sponsor heeft namens de commissie een brief
ontvangen waarbij ODIO hen dankt voor de onvoorwaardelijke steun. Daarnaast blijft de
commissie graag in contact met de sponsoren om te bekijken wat we verder voor elkaar
kunnen betekenen.

Onderhoud:
Ook dit jaar heeft de vaste onderhoudsploeg weer allerlei zaken in en rondom het
clubgebouw verzorgd. Zo hebben een aantal personen binnen de vereniging een enorme
bijdrage geleverd toen onze afvoer verstopt is geraakt. Zij hebben zich toen letterlijk en
figuurlijk het stront voor hun ogen gewerkt. Wij zijn onze onderhoudsploeg bijzonder
dankbaar voor hun inzet het afgelopen jaar!

Wedstrijdzaken:
In het seizoen 2019-2020 begonnen we het seizoen met 7 seniorenelftallen, één team
meer als het seizoen ervoor. We hadden 5 zondag-herenteams, 1 zondag-damesteam en
1 veteranenteam die mee gingen doen aan de donderdagavondcompetitie 7 tegen 7.
Op ons sportpark, waar we met de kunstgrasvelden nu het 2e competitiejaar in gingen
waren we inmiddels gewend dat we, buiten algehele afgelastingen, alles wel zouden
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spelen. Wat een prettige gewaarwording met vele jaren daarvoor dat onze velden vaak
bij de nodige regenval al snel onbespeelbaar waren.
Het seizoen 2019-2020 begon op donderdag 22 augustus 2019 met het ZuidWestHoektoernooi van het 1e elftal in WVV’67. We hadden er de wisselbeker te verdedigen, maar
die moest worden ingeleverd. We werden er 3e. De laatste wedstrijden van het afgelopen
seizoen werd al gespeeld op zondag 8 maart 2020. Alle teams, behalve de 7 tegen 7,
kwamen die dag in actie. Dat dat de laatste wedstrijden zouden zijn, konden we toen
nog niet geloven, maar het COVID-19 virus hield ons vanaf dat moment in de greep.
Er volgde een lange voetballoze periode die tot het einde van het seizoen zou doorlopen
en we nu nog in meer of mindere mate de gevolgen van merken.
De KNVB had bepaald op 31 maart 2020 dat de amateurcompetities niet meer hervat
zouden worden en er geen eindstanden bepaald zouden worden. Er werden dus geen
kampioenen en degradanten aangewezen.
In het afgelopen seizoen moesten de lagere elftallen alles uit de kast halen om
voldoende spelers op de been te brengen. Blessures en andere redenen bleken toch dat
ruime bemensing van de teams belangrijk is.
Een overzicht van de prestaties van de senioren in het abrupt afgesloten seizoen:
ODIO 1:
Peter van Oirschot stond voor het 3e seizoen op rij bij ODIO 1 voor de groep. Nico
Hoogerwerf was afgezwaaid als leider, Nick Orlando en Jeffrey Stumpf behielden wel hun
rol als leider. Joery Cloots bleef verzorger en Roger Withagen was wederom assistentscheidsrechter. De chemie tussen Peter, de overige begeleiding en de spelers is goed.
In de beker kon het 1e niet worden overleefd; ondanks overwinningen op Dosko zat. en
Rillandia was STEEN te sterk die dan ook de poule wonnen.
In de competitie werden we afgelopen seizoen weer ingedeeld in de West-Brabanste
klasse (4B) waardoor de reisjes naar Zeeuws-Vlaanderen kwamen te vervallen. We
startten als een komeet met dikke overwinningen op respectievelijk Vivoo (10-0) en
WVV’67 (3-6). De eerste periode zetten we goed door en in Rucphen tegen RSV werd
met een 0-2 overwinning de 1e periodetitel behaald. Dat dat later tot niets zou leiden
wisten we toen nog niet.
Na de 1e periode werd het lastiger en gingen de nodige wedstrijden verloren. Toen de
competitie werd afgebroken na 8 maart stond het 1e op de 5e plaats met 24 punten uit
16 wedstrijden.
Er werden geen kampioenen aangewezen, maar Sprundel had wel een verzoek ingediend
om te promoveren en keert dus volgens seizoen niet meer terug in onze competitie.
Dit nieuwe seizoen spelen we dus weer in de 4e klasse. We treffen weer onze
zusterverenigingen van onze Gemeente: Vivoo, Grenswachters, METO, en WVV’67. Mooi
dat we weer de nodige derby’s hebben zo.
De selectie is op een paar plaatsen gewijzigd. We namen afscheid van Jeremai Martina
die zijn carrière voorzet bij Vrederust. Nieuw in de selectie zijn Bradley Smeekens die
terugkeert van WVV’67, Coen Corré die in zijn jeugd ODIO verliet en nu terugkeert van
MOC’17, verder komt doelman Michel Cornel van Victoria’03.
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ODIO 2:
Bij het tweede waren een aantal ervaren spelers gestopt of lager gaan voetballen,
waardoor er aanvulling kwam vanuit de jeugd. Er werd voor het 5e jaar gestart in de 3e
klasse reserve. Levien Michielsen was de leider en had assistentie van Peter Palinckx en
Peter Kommers.
Het 2e stond in de beker bij JEKA 3, Terheijden 3 en Steenbergen 2. Tegen Steenbergen
2 werd gewonnen en Terheijden won de poule.
In de competitie hadden we het zeer lastig met het 2e. De 1e wedstrijd tegen BSC 2 werd
nog gelijk gespeeld maar daarna gingen veel wedstrijden verloren. We gingen de
winterstop in met 7 punten uit 11 wedstrijden en stonden op de 12e plaats. Na 8 maart
stond het 2e nog steeds 12e met 8 punten uit 15 wedstrijden.
Doordat er geen degradanten waren startten we dit seizoen weer in de 3 e klasse, dat
wordt dus het 6e seizoen.
ODIO 3:
Ons 3e was wederom actief in de 4e klasse. Voor het 2e jaar. De leiding was wederom in
handen van Paul Jansen en Roy Touw. De start van het seizoen was voortvarend want in
de beker won het 3e de poule van RCS 2 en Nieuw Borgvliet 3. In de Knock Out-fase was
Terneuzen 3 net te sterk.
In de competitie liet het 3e gelijk merken mee te willen doen om de titel. Pas op 1
december werd de eerste 2 punten verloren. De winterstop werd ingegaan met een 1 e
plaats met 26 punten uit 10. Bij afsluiting van de competitie stond de teller op 32 punten
uit 13 wedstrijden. De eerste plaats van dat moment was niet meer dan een voorbode
om dit komende seizoen weer bovenin mee te doen.
Ondanks dit sportieve succesvolle seizoen werd dit toch een zwart jaar voor het 3 e. Roel
Huijsmans, speler van het 3e, die al enkele jaren aan het vechten was tegen kanker
overleed op maandag 9 maart. In een indrukwekkende dienst in één van de stallen op de
boerderij, werd op 16 maart afscheid genomen van Roel.
ODIO 4:
Het 4e speelde geen beker en begon dus op de 3e zondag van september aan de
competitie. Gelijk moest uit tegen FC Moerstraten 1 worden gespeeld. FC Moerstraten
was gestopt in de standaardklasse en ons 4e was de eerste tegenstander in de
reserveklasse.
Dat was voor ons 4e geen succes, maar daarna ging het als de brandweer. Onder leiding
van Jan van der Poel en Nick Hoogerwerf werd de ene dan de andere wedstrijd
gewonnen, ondanks dat het lastig was om elke week voldoende spelers op de been te
brengen.
Bij het stoppen van de competitie stond het 6e op de gedeelde 1e plaats met 36 punten
uit 13 wedstrijden.
Ook dit komende seizoen zal het 4e weer opwachting maken in de 6e klasse reserve.
ODIO 5:
ODIO 5 was wederom gestart in de 6e klasse. Fons de Brie en Maarten de Weert waren
de leiders. Ook het 5e acteerde niet in de beker.

Jaarverslag O.D.I.O. 2019-2020

Pagina 4 / 7

Het 5e had het gezellig samen maar had een sportief lastig seizoen. Ook hadden ze te
maken met de nodiger blessures. Meedoen in de middenmoot was lastig. Na 8 maart
stond het 5e op de 11e plaats met 8 punten uit 13 wedstrijden.
Aan het einde van het seizoen bleek dat er veel spelers van het 5 e gingen stoppen en is
besloten om het team niet meer in te schrijven voor het seizoen 2020-2021. Aan de
lange actieve carrière van leider/speler van Fons de Brie kwam zo jammerlijk en abrupt
een einde.
ODIO VR1:
Bij de dames werden in de eerste competitiehelft de inzet van Daniëlle Bus en Joyce
Schroeijers node gemist. Scoren was lastig voor de dames, zowel in de beker als in de
competitie. Toch wist leider Jeroen Goossens de moed er goed in te houden en werd elke
zondag weer vol goede moed aan de wedstrijden begonnen.
In de beker waren DEVO, Victoria’03 en Sprundel te sterk.
In de competitie was de start dus lastig te noemen. Bij het ingaan van de winterstop was
in 9 wedstrijden nog geen wedstrijdpunt behaald en werd 1 keer gescoord. Na de winter
was alles anders toen Daniëlle en Joyce weer beschikbaar waren. Op 8 maart, 3
wedstrijden verder, stond de teller met het aantal punten op 6 en was de laatste plaats
over gedaan aan Nieuw Borgvliet.
Dit komende seizoen gaat de voltallige damesselectie door voor een beter resultaat.
ODIO VE1 (7 tegen 7):
Afgelopen seizoen werd er kort voor aanvang van de competitie een 7 tegen 7 elftal
geformeerd. De leiding was in handen van Arjan Buijsen. Door de late inschrijving
konden we enkel in de zwaarste klasse worden ingedeeld. Daar startten we dan ook in,
maar deze klasse bleek dan ook veel te zwaar.
Een verzoek aan de KNVB om tijdens de competitie lager ingedeeld te worden vond geen
gehoor. Bij het stoppen van de competitie waren na 10 wedstrijden nog geen punten
behaald en hadden de tegenstanders al 140 keer ons doel gevonden.
Voor een totaaloverzicht van de eindstanden verwijzen naar de bijlagen met de
eindstanden.

Financiële zaken:
Het afgelopen seizoen 2019-2020 is ook in financieel opzicht een zeer bijzonder jaar
geworden. Vanwege het stilleggen van alle activiteiten medio maart 2020 is het moeilijk
om te beoordelen of afgelopen seizoen in financieel opzicht aan de verwachtingen heeft
voldaan of niet.
Een aantal onderwerpen zijn afgewikkeld als vanouds, en hebben weinig last gehad van
de bijzondere COVID-19 omstandigheden. Denk hierbij aan contributies, sponsoring,
gemeentelijke subsidie en onderhoud van het sportpark maar ook uitgaven als
verzekeringen, belastingen, abonnementen etc.
Op een aantal andere zaken hebben de bijzondere omstandigheden wel een nadrukkelijk
stempel achtergelaten. Denk hierbij aan de trainingen en wedstrijden, de kantineexploitatie etc. en alles wat hier aan vasthangt. Hierbij is het wel gelukt om ook de
kosten omlaag te brengen. Voorbeelden hiervan zijn de kosten voor trainer, verzorging,
schoonmaak en kantinebeheer, energiekosten (verlichting, minder douchen, uitzetten
koelingen in kantine), en ook de gemeente heeft een bijdrage geleverd door geen huur
in rekening te brengen voor de periode dat we stil gelegen hebben.
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Eén post wil ik nog wel even extra belichten: de kantine-exploitatie. Het afgelopen
seizoen heeft Eetcafé “De Boulevard” (met name Amber) zich hier over ontfermd, en
ondanks dat we het seizoen niet hebben kunnen afmaken is wel duidelijk dat (met
ongeveer 2/3 van het seizoen afgewerkt te hebben) zij goed op weg waren om het
begrootte resultaat te gaan halen. Dank daarvoor, en we hopen ook de komende jaren
op de nodige ondersteuning (ditmaal op de achtergrond) voor met name onze nieuwe
kantinebeheerder: Harry Vermaas.
Tot slot: al met al heeft het stilleggen van alle activiteiten geleid tot een fors positief
financieel resultaat over het afgelopen seizoen. Dit overschot zullen we echter in het
nieuwe seizoen hard nodig hebben. Veel COVID-19 beperkingen zijn nog lang niet
voorbij terwijl we wel weer gaan proberen alle activiteiten weer door te laten gaan. Voor
2020/21 verwachten we daarom dat de uitgaven weer op het normale niveau terecht
gaan komen terwijl de inkomsten flink achter zullen blijven door (begrijpelijk) een wat
voorzichtige en afwachtende houding van spelers, supporters en sponsoren.

Jeugdzaken
Samenstelling ODIO Jeugdcommissie:
De jeugdcommissie kende de volgende bezetting aan het einde van het seizoen 20192020:
Voorzitter
Wedstrijdsecretaris

Peter Kommers
Debbie van Winden

Technische commissie jeugd
Igor Loncar
Michel Michielsen
Arjan Buijsen
Mark Ketelaars

Pupillencoördinator
Jeugdcoördinator
Ondersteuning jeugdcoördinatie
Organisatorische ondersteuning

Jeugdcoördinatie:
De teamindeling voor het nieuwe (komende) seizoen is goed verlopen. De gebruikelijke
problemen met de verdeling van spelersaantallen over de KNVB leeftijdsklassen was ook
dit jaar weer wat puzzelen, ook de nieuwe regels m.b.t. het pupillen voetbal maakt het
geheel weer wat ingewikkelder. We hebben komend seizoen niet in alle categorieën een
team, we hebben komend seizoen geen JO19. We hebben in de JO-17 een
samenwerkingsverband met Vivoo, wellicht een start om dit in WVF verband vaker te
doen, compliment aan de wedstrijdsecretaresse en de technische commissie die dit
mogelijk hebben gemaakt. Aankomend seizoen starten we met 9 teams de competitie,
dit zijn JO17-1, JO15-1, JO14-1, JO12-1, JO12-2, JO11-1, JO10-1, JO9-1, JO8-1.
Door het toetreden in de commissie van Michel, Arjan en Mark zijn we in staat de
leiders/trainers beter te begeleiden m.b.t. hun taken, ook waren de trainers/leiders in de
gelegenheid om een JVTC (jeugdvoetbal trainer/coach) cursus te volgen bij de KNVB, 14
personen hebben hiervan gebruik gemaakt en de cursus met succes afgerond.
Hierna hebben we dit een gevolg gegeven door de z.g. Rinusavond te organiseren, dit is
een uitleg van het online platform dat de KNVB heeft ter ondersteuning van de trainers.
Deze avond werd bezocht door 16 leden van ODIO + 2 leden van METO.
Verder is door de JC een toernooi voor JO-17 en JO-15 georganiseerd.
Jeugdleden:
Alles bij elkaar bestond de jeugdafdeling van ODIO het afgelopen jaar uit ca.105
spelende jeugdleden ondersteund door ongeveer 25 vrijwilligers.
Deze aantallen zijn nagenoeg dezelfde als vorig seizoen.
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Competitie:
Afgelopen seizoen hebben 9 teams op onze nieuwe kunstgrasvelden gestaan, wij zijn als
jeugd erg blij met deze velden.
De teams voetbalden allen een najaars reeks en een door covid-19 afgebroken
voorjaarsreeks.
We konden dit seizoen geen kampioenen huldigen.
Disciplinaire maatregelen:
Dit voetbalseizoen is zonder noemenswaardige problemen tijdens of rond de
jeugdwedstrijden verlopen.

M.J.A. (Maikel) van der Poel
Secretaris
RKVV ODIO Ossendrecht
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