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31 oktober 2022 

 

 
 

 

 

 

   Inhoud: 

 

❖ Agenda en uitnodiging 

❖ Notulen jaarvergadering 2021 

❖ Jaarverslag 

 

Het jaarverslag zal ter inzage worden gepubliceerd op 

http://odioossendrecht.nl  

http://odioossendrecht.nl/
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Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de Algemene Jaarvergadering van 

RKVV O.D.I.O. op maandag 31 oktober 2022 om 19.30 uur in de kantine “Eige 

Loop”. 
 

AGENDA: 

1. Opening 

 

2. Goedkeuring notulen Algemene Jaarvergadering van 18 oktober 2021 
(vanaf 11 oktober ter inzage via onze website http://odioossendrecht.nl)  

 

3. Mededelingen / Ingekomen stukken  

                                                                                  

4. Goedkeuring jaarverslag 2021-2022 
(vanaf 11 oktober ter inzage via onze website http://odioossendrecht.nl)  

 

5. Goedkeuring jaarverslag 2021-2022 penningmeester                                                                       
(zal tijdens de vergadering worden doorgenomen) 

 

6. Verslag van de kascommissie (incl. aanstelling nieuwe kascommissieleden) 

 

7. Vaststelling van de begroting 2022-2023 
(zal tijdens de vergadering worden doorgenomen) 
 

8. Vaststelling contributie 2022-2023 
In de vorige jaarvergadering, d.d. 18 oktober 2021, heeft het bestuur de algemene vergadering 
verzocht om het bestuur toestemming te geven om in de loop van het seizoen 2021-2022 de 
contributie voor het seizoen 2022-2023 te verhogen. Deze verhoging zal enkel geëffectueerd worden 
indien het bestuur dit noodzakelijk acht in het algemeen belang der vereniging en onder 
verantwoording van legitieme reden(en).  
Het bestuur heeft onlangs middels een bestuursbesluit besloten om de contributie voor senioren met € 
10,00 en voor junioren met € 5,00 te verhogen. De contributie voor pupillen en niet-spelende leden zal 
niet worden verhoogd. De contributie bedraagt voor senioren € 140,00, voor junioren € 105,00 en voor 
pupillen € 90,00. Voor niet-spelende leden bedraagt de contributie € 37,50. 

 

9. Vaststelling contributie 2023-2024 
Het bestuur verzoekt de leden die aanwezig zijn bij de algemene jaarvergadering om het bestuur 
toestemming te geven om in de loop van het aanstaande seizoen de contributie voor het seizoen 
2023-2024 te verhogen. Deze verhoging zal enkel geëffectueerd worden indien het bestuur dit 
noodzakelijk acht in het algemeen belang der vereniging en onder verantwoording van legitieme 
reden(en). Indien het bestuur besluit om de contributie voor het seizoen 2023-2024 te verhogen zal 
dit worden medegedeeld aan alle leden van de vereniging.  
Een eventuele verhoging van de contributie zal maximaal € 10,00 voor senioren en junioren leden 
bedragen en € 5,00 voor pupillen leden. Voor niet-spelende leden zal de contributie niet worden 
verhoogd.  

 

10.Goedkeuring investeringsbudget verduurzaming clubgebouw 
Het bestuur is voornemens om de clubgebouw van ODIO te gaan verduurzamen. In de algemene 
vergadering van 18 oktober 2021 heeft de algemene ledenvergadering reeds goedkeuring vergeven 
voor vervanging en verduurzaming van de kozijnen van het clubgebouw. Het bestuur is nu 
voornemens om een gedeelte van het dak te gaan vervangen waarna hier zonnepanelen op kunnen 
worden geplaatst. Voor het plaatsen van de zonnepanelen ontvangt ODIO vanuit Rabobank een 
vergoeding van de helft van de aanschaf incl. montagekosten van de zonnepanelen met een 
maximum van € 15.000,-. Daarnaast heeft het Dorpsplatform Ossendrecht aangegeven ook een 
bijdrage te willen leveren aan bovenstaande initiatief. Het bestuur vraagt de algemene vergadering 
goedkeuring voor een maximale uitgaven van € 47.000,- vanuit eigen middelen ten behoeve van het 
verduurzamen van het clubgebouw.  
 

11.Commissies: benoeming nieuwe “Kantinecommissie” 
Het bestuur stelt voor, en vraagt hierbij goedkeuring, om een nieuwe “Kantinecommissie” toe te 
voegen aan het bestuur.  

 

 

 

J A A R V E R G A D E R I N G   R.K.V.V.  O.D.I.O. 
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12.Verkiezing bestuursleden 
Erik van der Lee is aftredend en niet herkiesbaar. Het bestuur draagt Mitchell Elenbaas voor als 
bestuurslid in de functie van voorzitter commissie Communicatie, PR & Sponsoring.  
 
John Kerstens is aftredend en niet herkiesbaar. Het bestuur draagt Sander Kerstens voor als 
bestuurslid in de functie van wedstrijdsecretaris senioren.  
 
Het bestuur draagt René de Jong voor als bestuurslid in de functie van voorzitter Kantinecommissie.  
 
Peter Kommers is aftredend en herkiesbaar. Levien Michielsen is aftredend en herkiesbaar. Gerard de 
Dooij is aftredend en herkiesbaar.  
 
Maikel van der Poel is aftredend en herkiesbaar. Deze verkiezing dient per handopsteking danwel 

schriftelijk te geschieden.   
 
Johan van Velthoven is aftredend en niet herkiesbaar. Het bestuur draagt Thom van den Eijnden voor 
als bestuurslid in de functie van penningmeester. Deze verkiezing dient per handopsteking danwel 
schriftelijk te geschieden.  
 
Roger Withagen is aftredend en herkiesbaar. Deze verkiezing dient per handopsteking danwel 
schriftelijk te geschieden.  
 
Eventuele (andere) kandidaatstellingen dienen een akkoordverklaring te bevatten van de betrokken 
kandidaten, waaruit blijkt dat zij een eventuele benoeming aanvaarden (incl. beoogde 
bestuursfunctie). De kandidaatstellingen dienen door tenminste tien leesbare handtekeningen van 
stemgerechtigde leden te zijn voorzien. De kandidaatstellingen dienen voor 24 oktober 2022 bij de 
voorzitter te zijn ingediend. 

 

13.Rondvraag 

(Vragen t.a.v. de jaarvergadering dienen schriftelijk ingediend te worden voor 24 oktober 2022 bij de 
voorzitter)  

  

14.Sluiting 

 
R.J.E. Withagen M.J.A. van der Poel J.L. van Velthoven 
Voorzitter Secretaris Penningmeester 
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Notulen Algemene jaarvergadering 18 
oktober 2021 

 
 

Aanwezig:  25 leden, waaronder 7 bestuursleden 

 

Afgemeld: Robert Janssens, Kristof Blommaert, Chantelle van Campo, Chris van der 

Linden, Robert Chapel, Alexandra Oudesluijs, Dante Verhaegen, Melvin 

Roos en Tony van Dijke 

 

 

 

1. Opening door de voorzitter 

Onze voorzitter Roger Withagen heet om 19:34 uur iedereen welkom op de algemene 

jaarvergadering. Vervolgens opent de voorzitter de algemene jaarvergadering met het 

gebruikelijke openingswoord: 

 

Beste aanwezigen, 

 

Nadat de vorige jaarvergadering vanwege de Corona digitaal is gehouden kunnen we nu 

gelukkig weer fysiek met elkaar deze jaarvergadering beleven. Twee bijzondere 

seizoenen hebben we achter de rug waarbij twee competities op rij niet uitgespeeld zijn.  

Dit heeft natuurlijk nogal wat impact gehad binnen onze vereniging. Niet alleen hebben 

sommige hun geliefden verloren maar velen zijn zelf in aanraking geweest met dit 

verschrikkelijke virus. De impact daarvan is voor sommige enorm geweest. 

Gelukkig hebben we dit nu het ergste achter ons kunnen laten en zijn we de competitie 

voor alle teams gestart. Toch wil ik vanaf deze plaats mijn mede bestuursleden danken 

voor de afgelopen periode. Opstellen van protocollen, uitvoeren van, steeds weer nieuwe  

maatregelen, hoe houden we de leden binnenboord, hebben we alternatieven, hoe 

komen we er financieel uit.  

 

We hebben de leden via een aantal nieuwsbrieven op de hoogte proberen te houden. 

Waar maakten we ons, naast het persoonlijke leed, zorgen om? 

Houden we het leden aantal en voetballende teams in tact, gelukkig wel 

Blijven we financieel het hoofd boven water houden, Gelukkig wel zoals straks uit verslag 

van de penningmeester zal blijken. Haken veel leden, supporters af, Gelukkig niet zoals 

nu blijkt. Blijven de sponsoren ons trouw. Gelukkig wel. Kortom zie het als een nieuwe 

start waarbij 1 november een nieuwe mijlpaal wordt in de geschiedenis van ODIO. 

Dan bestaan we 90 jaar en straks zal de jubileumcommissie het jubileumprogramma 

presenteren. Een mooi programma wat echter door de Corona onzekerheid ook verder 

uitgespreid is naar 2022. 

 

Zoals bekend heb ik twee jaar geleden aangegeven in het voorjaar van 2022 te stoppen 

als voorzitter. Meerdere bestuursleden hebben aangegeven de komende jaren graag hun 

taak over te dragen. Binnen het bestuur is men druk bezig geweest om de openvallende 

bestuursfuncties de komende twee jaar op te vullen. Gelukkig hebben we een aantal 

kandidaten voor deze functies gevonden en zullen zij de komende periode binnen het 

bestuur mee gaan draaien om daarna een definitief ja te geven.  Zo ondervangen we dat 

een overgang geruisloos verloopt. Vooral is daarbij gekeken om ODIO 

toekomstbestendig te maken. De jeugd heeft de toekomst en we zijn dan ook blij dat 

jeugdige mensen een actieve bestuursfunctie willen bekleden. 
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Een veel genoemde opmerking daarbij was; Er is al die jaren zo goed voor ons gezorgd 

door jeugdleiders/trainers, bestuur dat ik me verantwoordelijk voel iets terug te doen. 

Een hele mooie gedachte. 

 

Binnen het bestuur is de afgelopen tijd ook veel gesproken over het verder 

verduurzamen van ons clubgebouw. Zonnepanelen, dubbele beglazing, duurzame 

kozijnen ed. Onze accommodatie commissie werkt daarvoor een heel praktisch en 

financieel plan uit wat te zijner tijd gepresenteerd zal worden. Inmiddels is al wel de 

verwarmingsketel duurzaam vervangen mede bekostigd uit coöperatie fonds van de 

Rabobank. 

 

Insteken op 4e klasse voetbal van ons 1e elftal, het inpassen van jeugd binnen de 

selectie en het in stand houden van vier senioren teams, dames elftal en 35 + zijn de 

uitdagingen op technisch gebied. De jeugdafdeling , met de vele leiders en trainers, 

stabiel houden en meer promotie van meisjes voetbal zijn daarbij de belangrijkste 

aandachtspunten. Afgelopen september is het G – voetbal officieel van start gegaan. In 

eerste instantie een combinatie van ODIO/WVV omdat beide clubs trainers en 

begeleiders leveren. De thuiswedstrijden spelen ze bij ons en gezien de drukte bij de 

aftrap ook weer een mooie bron van inkomsten. 

 

De sponsorcommissie blijft actief in het werven van nieuwe sponsoren  

De penningmeester zal zo dadelijk een financieel overzicht geven wat positief blijkt te 

zijn ondanks de Corona perikelen. Echter wat deze cijfers werkelijk waard zijn zal 

komend seizoen blijken als we weer als normaal gaan draaien. Het kantine beheer is 

weer in handen van Harry en Anita met de ondersteuning van de Boulevard.  

Vorig seizoen werd  in oktober abrupt afgebroken en dat was jammer gezien de positieve 

omzet tot dan toe. We zien ook een sterke toename van het donderdag bezoek in de 

kantine. Mede doordat we deze avond, mits geen competitievoetbal, met vrijwilligers 

draaien. Liefhebbers daarvoor zijn nog altijd welkom.  

 

Maandag 1 november trappen we ons jubileumjaar af. Dat doen we door het uitbrengen 

van onze jubileumkrant die in samenwerking met de zuidwestkrant en met name 

redacteur Richard van Stel tot stand is gekomen.  Ik hoop vele vrijwilligers die avond te 

zien. 

 

Tot slot wil ik een ieder bedanken voor hun inzet ook weer het afgelopen seizoen en 

open daarbij de vergadering.  

 

 

2. Goedkeuring notulen Algemene Jaarvergadering van 22 februari 2021 

Zonder op- en/of aanmerkingen worden de notulen vastgesteld.  

 
 

3. Mededelingen en ingekomen stukken 

Naast de eerder genoemde afmeldingen zijn er geen ingekomen stukken danwel vragen 

ingestuurd.  

 

 

4. Goedkeuring jaarverslag 2020-2021 secretaris 

Zonder op- en/of aanmerkingen wordt het jaarverslag vastgesteld.  

 

 

5. Goedkeuring jaarverslag 2020-2021 penningmeester  

Onze penningmeester, Johan van Velthoven, deelt het jaarverslag uit en geeft hierbij 

een toelichting op de posten waar een afwijking is in de realisatie ten opzichte van de 

begroting.  

 

Kees Soffers stelt hierbij een vraag, te weten: “heeft ODIO ook een compensatieverzoek 

ingediend bij de gemeente t.b.v. Covid-19”. Onze penningmeester Johan van Velthoven 
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reageert met: “Nee, wij als bestuur hebben wij enkel compensatieverzoeken ingediend 

bij het rijk omdat daar de betreffende regelingen reeds zijn gecommuniceerd.”  

 

Vanuit de aanwezige leden komen verder geen vragen en/of opmerkingen over het 

jaarverslag.  

 

 

6. Verslag van de kascommissie (incl. verkiezing kascommissie) 

Nico Hoogerwerf en Fons de Brie hebben de stukken gecontroleerd en akkoord 

bevonden. Fons leest het verslag voor, waarbij de penningmeester gedechargeerd wordt 

voor de periode juli 2020 – juni 2021. 

 

De algemene vergadering gaat akkoord met bovenstaande kascontrole. Nico Hoogerwerf 

en Fons de Brie zijn aftredend. Kees Soffers en Bianca pijnen vormen nieuwe 

kascommissie. Mathijs Gremmen staat opgesteld als reserve.  

 

Johan van Velthoven bedankt Kees Soffers, Bianca Pijnen, Robert Janssens en Thom van 

den Eijnden nog in het speciaal. Zij helpen namelijk, met ieder zijn eigen taken, aan een 

gezonde financiële huishouding van ODIO.  

 

 

7. Vaststelling van de begroting seizoen 2021-2022 

De begroting voor komend seizoen wordt door Johan van Velthoven besproken en 

toegelicht.  

 

Bianca Pijnen heeft hierbij de volgende vraag: “Alle huishoudens in Nederland krijgen 

een vergoeding m.b.t. de kosten van Gas en Elektra, geldt dit ook voor verenigingen?“ 

Johan van velthoven reageert hierop door aan te geven dat wij tot op heden hier nog 

niks over hebben gehoord.  

 

Er zijn geen verdere op- en/of aanmerkingen. De begroting wordt vastgesteld en 

goedgekeurd door de algemene vergadering. 

 

Johan geeft nog een toelichting m.b.t. vervanging van kozijnen incl. dubbel glas in een 

gedeelte van de kantine. Het bestuur vraagt goedkeuring voor een investering van € 

20.000,-. De algemene ledenvergadering is akkoord door unaniem in te stemmen.  

 

 

8. Vaststelling contributie seizoen 2021-2022 

De contributie voor het seizoen 2020-2021 wordt vastgesteld, nadat de algemene 

vergadering daar vorig jaar het voorstel voor had goedgekeurd. In dit voorstel stond dat 

het bestuur toestemming had om in de loop van het seizoen 2019-2020 de contributie 

voor het seizoen 2020-2021 te verhogen. Deze verhoging zou alleen geëffectueerd 

worden indien het bestuur dit noodzakelijk acht in het algemeen belang van de 

vereniging en onder verantwoording van legitieme reden(en). Zoals reeds 

gecommuniceerd in de eerste nieuwsbrief n.a.v. COVID19 is medegedeeld dat het 

bestuur de contributie voor seizoen 2020 – 2021 niet zal verhogen. De contributie 

bedraagt voor senioren € 130,00, voor junioren € 100,00 en voor pupillen € 90,00. Voor 

niet-spelende leden bedraagt de contributie € 37,50. 

 

De algemene ledenvergadering gaat hiermee akkoord.  

 

 

9. Vaststelling contributie seizoen 2022-2023 

Het bestuur verzocht de leden die aanwezig zijn bij de algemene vergadering om het 

bestuur toestemming te geven om in de loop van dit nieuwe seizoen de contributie voor 

het seizoen 2020-2021 te verhogen. Deze verhoging zal enkel geëffectueerd worden 

indien het bestuur dit noodzakelijk acht in het algemeen belang van de vereniging en 

onder verantwoording van legitieme reden(en). Indien het bestuur besluit om de 
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contributie voor het seizoen 2020-2021 te verhogen zal dit meegedeeld worden aan alle 

leden van de vereniging. 

Een eventuele verhoging van de contributie zal maximaal € 10,00 voor senioren en 

junioren leden bedragen en € 5,00 voor pupillen leden. Voor niet-spelende leden zal de 

contributie niet worden verhoogd.  

 

Het bestuur krijgt toestemming van de algemene jaarvergadering om, indien 

noodzakelijk, de contributie met maximaal € 10,00 voor senioren en junioren leden te 

verhogen en met € 5,00 voor pupillen leden. Voor niet-spelende leden zal de contributie 

niet worden verhoogd.  

 

 

10. Verkiezing bestuursleden 

Johan van Velthoven is aftredend en herkiesbaar. Gezien de functie van penningmeester 

(dagelijks bestuur) dient er middels handopsteking te worden gestemd. Johan wordt 

middels handopsteking herbenoemd. 

 

Robert Janssens is aftredend en herkiesbaar. Robert wordt herbenoemd door de 

algemene ledenvergadering. 

 

 

11. Presentatie jubileumprogramma ODIO 90 jaar 

De jubileumcommissie verzorgt een presentatie voor alle aanwezig leden bij de 

jaarvergadering. In deze presentatie laat men het programma zien ten aanzien van het 

jubileum. Alle activiteiten zien er prachtig uit. Het bestuur en de aanwezig leden zien 

komende seizoen waarin ODIO 90 jaar bestaat met veel zin tegemoet.  

 

   

12. Rondvraag 

Vragen konden vooraf schriftelijk worden ingediend. Hier is geen gebruik van gemaakt. 

De aanwezige leden tijdens de algemene ledenvergadering hebben geen vragen voor de 

rondvraag.  

 

 

13. Sluiting 

Om 20.02 uur bedankt de voorzitter alle aanwezigen voor hun aandacht en 

aanwezigheid. 

 

 

 

 R.J.E. Withagen    M.J.A. van der Poel 

 

 

 

 Voorzitter     Secretaris 
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Seizoen 2021-2022 gaat de boeken in als het seizoen waarin ODIO het 90 jarig jubileum 

van de vereniging viert. Om exact te zijn bestond ODIO op 1 november 2021 90 jaar. 

Tijdens de jaarvergadering van 18 oktober 2021 heeft de jubileumcommissie de leden 

meegenomen in alle geplande activiteiten voor het seizoen 2021-2022.  

 

Het jubileumjaar werd afgetrapt met een avond voor alle vrijwilligers waarin de ODIO 

krant in heel Ossendrecht werd bezorgd. Deze avond werd vervolgens afgelopen met een 

buffet. De volgende geplande activiteit zou de receptie zijn t.b.v. het 90 jarig jubileum. 

Helaas was corona nog niet volledig uit de maatschappij waardoor deze activiteit geen 

doorgang heeft kunnen vinden. Daarentegen is gelukkig wel het seizoen volledig 

uitgespeeld voor alle elftallen van onze vereniging. In maart stond er een jubileumquiz 

gepland georganiseerd door John en Sander Kerstens. De kantine was afgeladen vol, een 

zeer geslaagde quiz. In de zomermaanden stond een weekend vol gepland met een zes-

kamp op het dorp voor zowel de jeugd als de senioren. Een prachtig weekend met mooi 

weer! Een zeer geslaagd evenement. Tot slot stond er het eindfeest gepland in De 

Drieschaar. Deze avond werd zeer druk bezocht. Deze avond werd georganiseerd in 

samenwerking met meerdere horecagelegenheden uit het drop. Omdat de 

horecagelegenheden in het dorp het zwaar hebben gehad met corona werden zij vanuit 

de opbrengst van deze avond verrast met een mooi bedrag vanuit ODIO. Dit omdat zij 

de vereniging, ook in moeilijke tijden, altijd trouw zijn geweest. Het bestuur wil via deze 

weg de alle leden van de jubileumcommissie bedanken voor een fantastisch feestjaar! 

Op naar 100 jaar ODIO over 10 jaar!  

 

Het bestuur kijkt met goede moet naar het nieuwe seizoen. Binnen het bestuur zijn er 

veel ontwikkelingen. Zo nemen John Kerstens, Erik van der Lee en Johan van Velthoven 

afscheid. Via deze weg bedankt het bestuur hen voor alle inzet in de afgelopen jaren 

voor vereniging. Het bestuur verwelkomt, na goedkeuring van de jaarvergadering, 

Mitchell Elenbaas, Sander Kerstens, René de Jong en Thom van den Eijnden. Een mooie 

jonge nieuwe club van bestuurders die de vereniging de komende jaren verder gaat 

brengen. Het bestuur verwacht een mooie samenwerking onderling.  

 

Harry en Anita Vermaas hebben afgelopen jaar de kantine wederom naar veel 

tevredenheid gedraaid. Het bestuur bedankt hen voor hun inzet in het afgelopen seizoen 

en kijkt positief naar een vervolg van de samenwerking.  

 

De diverse commissies hebbe mooie ambities voor het komende seizoen. Zo is het 

bestuur o.a. aan het werken aan een VOG-beleid voor vrijwilligers en is men 

voornemens om vertrouwenspersonen in het leven te roepen. Dit om onze vereniging 

nog veiliger te maken voor al onze leden.  

 

Op naar een mooi, sportief en succesvol seizoen 2022-2023! 

 

 

Aantal leden: 
Hieronder een overzicht van het aantal leden per 1 augustus 2021 en 1 augustus 2022: 

  

 1 augustus 2021 1 augustus 2022 

Totaal aantal leden 382 400 

 - Waarvan ereleden 1 1 

 - Ondersteunende leden 151 150 

 - Spelende leden   

Jaarverslag O.D.I.O. 2021-2022 
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     - Senioren 100 110 

     - Junioren 45 58 

     - Pupillen 86 81 

 

 

Bestuur: 
R.J.E. Withagen   Voorzitter  

M.J.A. van der Poel   Secretaris 

J.L. van Velthoven   Penningmeester (tevens vice-voorzitter) 

S.I. Michielsen   Voorzitter Technische zaken 

R.A.J. Janssen   Voorzitter commissie Financiën 

P.J.A.M. Kommers   Voorzitter jeugdcommissie 

J.M.P. Kerstens   Voorzitter wedstrijdsecretariaat senioren  

E.C.R. van der Lee   Voorzitter communicatie, PR & Sponsoring 

G.A.S. de Dooij   Voorzitter accommodatiecommissie  

 

 

Bestuursbeleid: 
Het dagelijks bestuur vergaderde het afgelopen jaar, net zoals de jaren daarvoor, 

wanneer zij dit nodig achten. In totaal hebben er zo’n acht 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.  

 

Afgelopen jaar kon de jaarvergadering gelukkig weer fysiek plaatsvinden. Dit was anders 

in het voorgaande seizoen, toen vond deze namelijk digitaal plaats.  

 

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: 
Na een lastig seizoen waarin COVID vooral centraal stond werd dit seizoen de draad 

gelukkig weer opgepakt. Net als vorig seizoen is de steun van onze sponsoren weer 

onvoorwaardelijk, heel veel dank aan hen. 

 

Centraal dit seizoen stond de voorbereiding van een nieuw sponsorcontract omtrent 

kleding. Met ingang van het volgende seizoen is er een overeenkomst gesloten met de 

firma Brandsfit. De nadere uitwerking wordt de komende maanden steeds meer 

zichtbaar. 

  

Vanwege persoonlijke omstandigheden was dit voor Erik van der Lee zijn laatste seizoen 

in Het Bestuur van ODIO. Zijn taak in Het Bestuur zal, na goedkeuring, opgevolgd 

worden door Mitchell Elenbaas. Stan Hoogerwerf pakt het communicatiedeel voor zijn 

rekening. 

 

 

Technische commissie: 
Dit seizoen zal voor ODIO 1, de boeken ingaan als zeer wisselvallig. Na de corona-

periode diende er in een zeer korte periode flink wat wedstrijden gespeel te worden. De 

resultaten waren zeer wisselend en het aantal wedstrijden brak (blessures) een aantal 

spelers op. 
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ODIO 2 heeft voor hun een goed seizoen gedraaid en ondanks dat ook zij te maken 

kregen met een aantal wedstrijden in een korte periode, mag het resultaat er zijn. 

 

De keuze om op Donderdagavond de JO-18/19 samen met het 2e te laten trainen, is tot 

ieders tevredenheid verlopen. Hopelijk kunnen hier komend seizoen al wat “vruchten” 

geplukt worden. 

Peter van Oirschot neemt na 5 seizoenen afscheid van ODIO en gaat terug naar 

Grenswachters. Tijdens de BBQ van de selectie is op gepaste wijze afscheid van hem 

genomen. 

 

Bij de selectie stoppen helaas een aantal spelers, waardoor er vanuit de jeugd wat 

spelers (mogelijk) versneld door komen. In de persoon van Erwin van Schilt hebben we, 

in onze ogen, een meer dan waardige opvolger van Peter gevonden. Hij kan de komende 

seizoenen gaan bouwen aan een grotendeels nieuw team. 

 

 
Onderhoud: 
Ook dit jaar heeft de vaste onderhoudsploeg weer allerlei zaken in en rondom het 

clubgebouw verzorgd. Op zaterdagochtend onderhouden zij het sportpark en klussen zij 

aan de kantine daar waar nodig. Wij zijn deze personen ontzettend dankbaar! Zonder 

hen zouden wij geen prachtig sportpark hebben! 

 

Het afgelopen seizoen zijn een gedeelte van de kozijnen incl. dubbelglas vervangen in de 

kantine. Een mooie stap weer naar verdere verduurzaming van het clubgebouw van 

ODIO. Momenteel liggen er plannen om een gedeelte van het dak te gaan vervangen 

waarna er zonnepanelen zullen worden geplaatst. Dit is o.a. te realiseren door donaties 

vanuit Rabobank en Dorpsplatform Ossendrecht.  

     

 

Wedstrijdzaken: 
In het seizoen 2021-20222 begonnen we het seizoen, net zoals de laatste paar jaren 

met 6 seniorenelftallen. We hadden 4 zondag-herenteams, 1 zondag-damesteam en 1 

veteranenteam (35+) die spelen in de 7 tegen 7-competitie op donderdagavond. 

Ook ging het G-team voor de eerste keer deelnemen aan de KNVB-competitie. 

In ons jubileumjaar konden we de competitie gewoon aanvangen. Corona had de laatste 

jaren al veel roet in het eten gegooid, maar ook dit seizoen werden we er niet van 

onthouden. Diep in 2021 moest de competitie weer worden stil gelegd en moest aan het 

einde een paar weekenden extra worden gepland om alles rond te kunnen krijgen en 

competities uitgespeeld konden worden. 

Het seizoen 2021-2022 startte zoals gewoonlijk met het ZWH-toernooi. Op donderdag 

speelde 26 augustus werd afgetrapt tegen METO. Het ZWH-toernooi werd een prooi voor 

Grenswachters, wij eindigende op een 4e plaats. 

De laatste wedstrijd van het seizoen werd laat in juni gespeeld. Het 7 tegen 7-team 

werkte op 23 juni 2022 de laatste wedstrijd af, tegen Rood Wit W. toen was het seizoen 

ten einde. 

Een overzicht van de prestaties van de senioren in het afgelopen seizoen: 

ODIO 1: 

2021-2022 was het laatste seizoen van 5 van onze trainer Peter van Oirschot. Zou mooi 

zijn Als we een prijsje zouden behalen. Nico Hoogerwerf, Nick Orlando en Jeffrey Stumpf 

ontfermeden zich als leiders over het 1e. Max Vos was de opvolger van Joery Cloots als 
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verzorger en Roger Withagen was wederom assistent-scheidsrechter. Kijken of de doelen 

dit seizoen behaald zouden worden. 

In de beker waren Vivoo en Clinge de tegenstanders. Clinge was te stwerk, en wij te 

sterk voor Vivoo. Clinge ging door in de beter. 

We zaten afgelopen seizoen weer in de West-Brabantse klasse; de mooiste klasse van 

het zondagvoetbal met ook METO, WVV’67, VIVOO en Grenswachters bij ons. 

De start was niet denderend. De eerste 2 wedstrijden gingen verloren, de 3e werd 

gewonnen, en na 5 wedstrijden stonden we op 4 puntjes in de onderste regionen. De 

winterstop begon met 5 punten uit 7 wedstrijden. Het zou een lang voorjaar worden. 

Na de winterstop moesten we zo goed als elke zondag spelen, en ook enkele 

donderdagavonden waren dagen met competitievoetbal. Uiteindelijk eindigden we met 

35 punten uit 24 wedstrijden in de middenmoot op een 8e plaats. Met een doelsaldo van 

48 voor en 47 tegen werd het laatste seizoen van Peter, zonder een prijsje afgesloten. 

Het nieuwe seizoen starten we met trainer Erwin van Schilt. 

ODIO 2: 

Bij het tweede hadden we een redelijke vaste selectie kunnen behouden. Het 7e jaar in 

de reserve 3e klasse werd er eentje waarin we lekker meedraaiden. Het 2e stond weer 

onder de bezielende leisding van Levien Michielsen en Peter Palinckx. 

Hontenisse 2, DOSKO 2 en Terneuzen 2 troffen we in de beker, maar daar was geen 

succes weggelegd voor ons. 

In de competitie hadden we al snel 5 punten uit 3 wedstrijden. Een lekker gevoel. De 

winterstop werd na 7 wedstrijden met 11 punten ingegaan. Een keurige plaats in de 

middenmoot. 

Na de winter speelden we ons al snel veilig en uiteindelijk werden 26 punten behaald na 

20 wedstrijden. Jammer was wel dat we thuis tegen HVV’24 de stunt niet reglementair 

behaalden en opnieuw gespeeld moest worden. 

Het 2e werd 7e in de competitie, met 28 doelpunten voor en 40 tegen. 

ODIO 3: 

Ons 3e was wederom actief in de 4e klasse. Voor het 4e jaar. De leiding was wederom in 

handen van Paul Jansen en Roy Touw. in de beker zat het 3e in de beker bij SC Gastel 5, 

Nieuw borgvliet 2 en Halsteren 2. SC Gastel werd 1e, wij 3e. 

En zo konden we de competitie in. Het 3e liet gelijk blijken weer mee te willen doen voor 

de titel. Na 7 uit 4 werd de winterstop ingegaan met 23 uit 11 als koploper. 

De tweede competitiehelft bleef spannend met 3 kanshebbers voor de titel. 2 

wedstrijden voor het einde ging het 3e onfortuinlijk onderuit; in ODIO-ogen volgens een 

scheidsrechterlijke dwaling. De titel was buiten bereik men met een 2e plaats werd de 

competitie beëindigd met 48 punten uit 22 wedstrijden. En een doelsaldo van 83 voor en 

35 tegen. 
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ODIO 4: 

Het 4e speelde afgelopen seizoen niet voor de beker, dus werd gelijk gestart met de 

competitie. Jan van der Poel en Nick hoogerwerf waren de spelers/leiders van het team. 

Het 4e doet het de laatste jaren gewoon erg goed, en speelt steeds mee in de bovenste 

regionen. Ook afgelopen seizoen was dat weer niet anders. 19 punten uit 8 wedstrijden. 

Maar Roosendaal 14 was buitencategorie en wonnen tot dat moment alles. 

Ondanks dat Roosendaal nog wel wat puntjes verloor, deden wij dat ook. Met 49 uit 22 

werd de 2e plaats behaald. 81 doelpunten voor en 34 tegen. Roosendaal behaalde 9 

punten meer: 58. 

komende seizoen zal het 4e weer opwachting maken in de 6e klasse reserve. 

ODIO VR1: 

Jeroen Goossens ontfermde zich weer over de dames. In de beker werd BSC VR2 wek 

verslagen, maar was Rimboe VR1 te sterk; dat was ook gelijk het einde van het 

bekeravontuur. 

In de competitie liep het aardig.9 uit 7 in de winterstop, goed voor een keurige 7e 

plaats. 

Na de winter werden ook de nodige punten nog behaald. 20 punten uit 18 wedstrijden, 

een keurige 6e plaats in de middenmot. De dames scoorden 45 doelpunten en kregen er 

58 tegen. 

ODIO 35+1 (7 tegen 7): 

Onder leiding van Arjan Buijsen werd een nieuw seizoen gestart. Het was een grote 

uitdaging om steeds voldoende spelers bij de wedstrijden op het veld te krijgen. 

Hierdoor moesten de nodige keren wedstrijden worden verschoven,. Niet de leukste taak 

voor een wedstrijdsecretaris. 

Het 35+-elftal behaalde in 22 wedstrijden 9 punten: 1 x winst op Cluzona en 2 x op 

Halsteren. Een voorlaatste plaats is het gevolg. Hopelijk gaat het komend seizoen beter, 

ook met het op de been krijgen van voldoende spelers. 

Voor een totaaloverzicht van de eindstanden verwijzen wij u naar de bijlagen met de 

eindstanden 

 

Financiële zaken: 
2021-2022 is het seizoen waarin het herstel van de COVID-19 crisis een begin heeft 

gemaakt. Onze kernactiviteit, voetbal (trainingen en wedstrijden), heeft voor een groot 

deel weer plaats kunnen vinden. De meeste effecten waren nog te merken in de kantine 

(enkele maanden) en in het activiteitenprogramma wat in het teken vaan het 90-jarig 

jubileum stond. Daarnaast hebben we weer een flinke stap gezet in de verduurzaming en 

onderhoud van ons clubgebouw door de vervanging van een aantal kozijnen, natuurlijk 

met dubbel glas. 

 

Als we financieel alles op een rijtje zetten dan heeft de vereniging een zeer goed jaar 

achter de rug.  

Aan de inkomstenkant valt op dat de ledencontributie volledig op peil is gebleven en 

zelfs versterking kende door de start van het G-team en de daaraan verbonden spelende 

leden. De kantine-inkomsten zijn weer aardig op begrotingsniveau uitgekomen, zeker als 

we enkele maanden van geen tot zeer beperkte opening in de beschouwing meenemen. 
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Ook de andere inkomstenbronnen hebben de verwachtingen meer dan waargemaakt, 

denk hierbij aan de inzameling van oud papier, loterij, terreinonderhoud en 

sponsorbijdragen. 

Aan de uitgavenkant zien we een paar opmerkelijke zaken, zowel positief als negatief. 

De trainerskosten zijn wat lager uitgevallen door een korte “COVID-pauze” en een 

tegemoetkoming van de overheid in de sociale lasten. Om diezelfde reden heeft ook de 

gemeente Woensdrecht nog een korting verleend in de huurprijs van de sportvelden. 

Ook de kosten voor onderhoud en vervanging van gebouw en terrein, voetbalmaterialen 

en kleding zijn beduidend lager geweest dat was begroot.  

Belangrijkste uitschieter in negatieve zin (fors hogere kosten dus) zijn de energiekosten. 

Elektriciteit en gas zijn zoals bekend fors duurder geworden, en dat merkt de vereniging 

natuurlijk ook. Ook de komende jaren dienen we hier rekening mee te houden. 

 

Tot slot van deze financiële nabeschouwing nog een tweetal bijzondere onderwerpen. 

Ten eerste verduurzaming van het verenigingsgebouw: hier is afgelopen seizoen in 

geïnvesteerd door het vervangen van een aantal kozijnen die in zeer slechte staat 

verkeerden, en natuurlijk is hierbij nu ook isolerend dubbel glas toegepast. Voor het 

grootste deel is alles gerealiseerd met Ossendrechtse ondernemers, onze sponsoren, en 

ook het dorpsplatform heeft geholpen met een aanzienlijke financiële bijdrage. Volgend 

seizoen staat vernieuwing van dakbedekking en plaatsing van zonnepanelen op het 

programma. 

Ten tweede hebben we in een wat afgeslankte vorm het 90-jarig jubileum gevierd. 

Ondanks de beperkingen toch een mooie gebeurtenis om aan terug te denken. Ook in 

financieel opzicht hebben we niet het onderste uit de kan hoeven te halen, en wat mij 

betreft hebben we alvast een startbedrag om te gaan sparen voor het eeuwfeest over 10 

jaar. 

 

Financieel gaat het dus goed met ODIO. Aantallen leden, sponsoren en vrijwilligers 

blijven op peil. COVID-beperkingen hebben we goed doorstaan en bijgaande financiële 

compensaties hebben onze reserves versterkt. De aanwezige investeringsruimte voor 

verduurzaming wordt zinvol gebruikt als antwoord op de stijgende energieprijzen. 

 

 

Jeugdzaken 
Samenstelling ODIO Jeugdcommissie: 
De jeugdcommissie kende de volgende bezetting aan het einde van het seizoen 2020-

2021: 

 

Voorzitter    :  Peter Kommers 

Wedstrijdsecretaris   :  Debbie van Winden 

 

Technische commissie jeugd: 

 

Igor Loncar    :  Pupillencoördinator 

Michel Michielsen   :  Jeugdcoordinator 

Arjan Buysen    : Ondersteuning jeugdcoordinatie 

 

Volgend seizoen stopt Arjan als gevolg van zijn werk met de ondersteuning van de 

jeugdcoördinatie, voor hem zoeken we een opvolger. 

 

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. Aankomend seizoen starten we met 8 teams de 

competitie, dit zijn JO17-1, JO15-1, MO15-1, JO14-1, JO12-1, JO11-1, JO9-1, JO8. We 

proberen ook nog een JO-7 aan de start te krijgen, dit is bij het schrijven van dit 

overzicht nog niet helemaal duidelijk. 
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Jeugdleden: 

 

Alles bij elkaar bestond de jeugdafdeling van ODIO het afgelopen jaar uit ca.110 

spelende jeugdleden ondersteund door ongeveer 25 vrijwilligers. 

Deze aantallen zijn nagenoeg dezelfde als vorig seizoen. Met name in groep van de 

kleintjes hebben we veel nieuwe leden mogen verwelkomen. 

 

Competitie: 

 

Afgelopen seizoen hebben 9 teams op de velden gestaan. 

Alles ging als gevolg van Covid nog niet overal zoals het zijn moest maar hebben 

nagenoeg alle competitie’s redelijk uit kunnen spelen. We hadden met de JO-18 en JO-

15 2 kampioenen binnen de vereniging. 

 

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 


