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Voorzitter
Ivo Mulders, Bernhardstraat 6, Megen
06 – 31764346
ivo_mulders_54@hotmail.com
Secretaris & Ledenadministratie
Jan-Thijs Ouwens, Molenstraat 1, Megen
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Penningmeester
Yannick Kiffen, Kolper 24, Megen
06 – 30238451
ykiffen@xs4all.nl
Seniorencoördinator
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06 – 36396165
ralph.vestering@gmail.com
Jeugdcoördinator
Ferry Witsiers, Elzenstraat 76, Megen
06 – 25288195
ferrywitsiers.fw@gmail.com
Kantinebeheer
Hein de Leeuw, Acaciastraat 10, Megen
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06 – 46371081
hein.deleeuw@home.nl
Accommodatie, materialen en terreinen
René Hermans, Walstraat 1, Megen
06 – 22557984
reneulysses@outlook.com
E-mailadres Ulysses
secretaris@rksvulysses.nl
Sponsorcommissie
Ivo Mulders, Bernhardstraat 6, Megen
06 – 31764346
ivo_mulders_54@hotmail.com
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Ulysses heeft nog de onderstaande vacatures voor het
huidige en komende seizoen:
Assistent-scheidsrechter 2e elftal (Ralph Vestering)
Clubscheidsrechters (Ralph Vestering)
Lid accommodatie-team (René Hermans)
Wasman of – vrouw (Ivo Mulders)
Voor meer informatie kun je terecht bij de bestuursleden die
achter de vacature tussen haakjes vermeld staan.
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Met ingang van het seizoen 2020-2021 gelden voor de leden
van Ulysses de onderstaande bedragen.
Jeugdleden t/m 11 jaar

€

9,67

Jeugdleden 12 t/m 17 jaar

€ 12,10

per maand

18 jaar en ouder, wel spelend

€ 16,98

per maand

18 jaar en ouder, niet spelend

€ 15,64

per maand

Steunend lid

€

per maand

4,20

per maand

De verschuldigde contributie kan worden voldaan door
overboeking naar:
Rekeningnummer NL70 RABO 0132.891.220 bij de Rabobank
Oss en omstreken onder vermelding van:
Penningmeester Ulysses
Automatische betaling kan geregeld worden via eigen
bank/giro of neem contact op met penningmeester Yannick
Kiffen.
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Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren
bij Jan-Thijs Ouwens.
Ook adreswijzigingen graag doorgeven aan Jan-Thijs
Ouwens: 06 – 21138696 of e-mail jtouwens@hotmail.com.
De contributie wordt jaarlijks met 2% geïndexeerd.
Als er naar inzicht van het bestuur aanleiding is om naast de
indexering de contributiebedragen te wijzigen zal dit in de
ledenvergadering ter stemming worden gebracht.
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Beste lezers,
Waar ik in de vorige Odyssee nog enthousiast schreef dat de
bal eindelijk weer rolt, is de realiteit op dit moment anders.
Alle wedstrijden liggen stil en de kantine is alweer geruime
tijd dicht. Bij de jeugd wordt er veel gedaan om de jongens en
meisjes in beweging te houden, hierbij mijn waardering voor
de leiders/trainers die hier hun enthousiasme in blijven
steken! Laten we hopen dat het kleine lichtstraaltje aan het
eind van de tunnel doorzet en we in 2021 weer lekker kunnen
voetballen. En uiteraard ook kunnen genieten van een hapje
en een drankje in onze kantine.
Hierboven noemde ik de jeugdleiders al even, maar
pluspunten naar iedereen die zich in deze barre tijden blijft
inzetten voor Ulysses. Denk hierbij aan de
accommodatieploeg, (jeugd)bestuursleden, afdeling
communicatie en anderen die ik nu nog ongetwijfeld vergeet.
Jullie inzet wordt zeer gewaardeerd.
Wie de website en de social media in de gaten houdt, heeft al
een paar keer een bericht gezien over de Vitale Vereniging.
Zoals jullie inmiddels weten is dat een project dat we zijn
aangegaan met het SEC in Oss om van Ulysses een vitale
vereniging te maken. En dat is nodig! Laat je niet verblinden
door een goed gevulde selectie of een goede
kantineopbrengst, Ulysses is geen toekomstbestendige
vereniging. We zullen meer moeten doen dan wat we nu
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doen, willen we over 20 jaar nog bestaan. Net zoals de
landelijke trend hebben ook wij te maken met teruglopende
ledenaantallen en vrijwilligers en de daarbij afnemende
financiën. Begrijp me niet verkeerd: we zijn een gezonde club.
Alleen niet toekomstbestendig. Gelukkig kunnen we hier met
z’n allen aan werken. Kijk op pagina 18 voor de resultaten van
onze eerste bijeenkomst met de leden en het SEC. Houd
daarnaast de berichtgeving in de gaten en doe mee wanneer
je gevraagd wordt.
Positief is ook dat we het contract met onze hoofdtrainer
Manfred van Erp hebben verlengd met één jaar. Op
Kliknieuws stond ‘dat Ulysses al na één wedstrijd genoeg
weet’ om het contract te verlengen. Wij kijken uiteraard naar
meer: trainingen, sfeer, meningen uit de spelersgroep en
technische staf. Dat alles gaf voldoende inzicht om het
contract te verlengen. Hopelijk zien we Manfred ook snel
weer langs de lijn aan het werk!
Rest mij nog om jullie alvast fijne feestdagen te wensen! Ik
hoop dat ik jullie allemaal weer gezond terug mag zien in
2021. Houd vol wat betreft de maatregelen tegen het
coronavirus. Hoe beter we dat doen, hoe sneller we elkaar
weer zien!
Sportieve groet,
Ivo Mulders
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Oplossing:

____________
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Het volgende spelletje! Deze keer hebben we tien
anagrammen voor jullie. Een anagram houdt in dat de letters
van een origineel woord door elkaar zijn gehusseld tot
grappige nieuwe woorden. Dit hebben wij gedaan met namen
van betrokkenen van Ulysses.
Bijvoorbeeld: Houwtjes ninja's = Jan-Thijs Ouwens.
Kun jij ze alle tien raden?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

duivel mors
flopje wol
libel ruwe worm
hete prol
darm panne verf
invalide jankt
bidder kont
levend vriest
barst je groenteman
varkensoor wui

En het laatste spelletje: een rebus! Zet ‘m op!
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Wat is je leeftijd? 39 jaar.
Wat is je studie/beroep? Elektra-/projectleider (Johan was
zelf vergeten om iets heel belangrijks te noemen, namelijk:
dat hij ook eigenaar is van Bar The Royal Pub)
Wat is je voetbalverleden? In het jaar dat ik in de B (junioren)
speelde, zat ik veel op de bank. Daarna ben ik weer begonnen
in het derde/vierde elftal en ik zit nu al een paar jaar bij de
veteranen.
Wat zijn/waren jouw kwaliteiten als speler? Ik vind het
vooral leuk om te voetballen, over kwaliteiten kunnen we het
beter niet hebben…
Op welke manier ben je nog meer betrokken bij
Ulysses/VITA? Ik steun de club af en toe. Ik zit graag in de
kantine en haal onze Bo er regelmatig op. Verder ben ik er
niet veel bij betrokken.
Waar kun je je vreselijk aan ergeren tijdens een training of
wedstrijd? Mensen die de hele wedstrijd zeuren en klagen.
Wat maakt Ulysses jouw club? Oftewel, wat vind je mooi
aan Ulysses? De sfeer, de mensen, ons team. Weet ik veel, ik
kom er gewoon graag.
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Wie is je favoriete speler/speelster binnen Ulysses? Onze Bo,
ze kan er niks van maar ze heeft er wel ontzettend veel
plezier in (net als haar
vader).
Wat is je favoriete
professionele voetbalclub?
Ajax
Wie is je favoriete
professionele
speler/speelster? Messi
Wedstrijd of derde helft?
Derde helft (het liefst
allebei)
Panini kip of panini salami? Panini kip
Sponsortoernooi of Jeugdvoetbalkamp? Sponsortoernooi
Eerste helft spelen of tweede helft spelen? Tweede helft,
dan is de tegenstander al moe.
Met of zonder slidingbroekje? Zonder slidingbroekje.
Pokertoernooi of darttoernooi? Ik vind het allebei niks, maar
doe dan maar darttoernooi.
Keiendonkersplein of Lulboompop? Lulboompop
Bij elk schot een harde scheet laten of confetti overgeven als
iemand scoort? Confetti overgeven als iemand scoort.
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Wat is je leeftijd? 7 jaar
Weet je al wat je later wil worden? Formule 1 rijder
Wat zijn je hobby’s? Voetballen
en op mijn skelter racen
In welke teams heb je allemaal
gespeeld? VITA JO-7 en JO-9.2
Op welke positie speel je? Die
heb ik niet!
Wat zijn jouw kwaliteiten als
speler? Scoren
Ben je al een keer kampioen geworden? Nee, nog niet.
Waar kun je heel erg om lachen tijdens een training of
wedstrijd? Dat weet ik niet.
Wat vind je het allerbelangrijkst bij een wedstrijd? Dat we
samen voetballen.
Wie is je favoriete speler/speelster van Ulysses/VITA? Papa
(als leider dan)
Wat is je favoriete professionele voetbalclub? PSV
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Wie is je favoriete professionele speler/speelster? Messi
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Zo met de feestdagen, die eraan zitten te komen, kon je elk
jaar de balans op maken over hoe we ervoor stonden met
onze club. Je kon dan al zien of er bij de jeugd een elftal
winterkampioen kon worden. Sinterklaasfeest net achter de
rug, dit jaar zonder een feestelijke intocht vanwege corona.
Gelukkig waren er wel Pieten bij onze voetbalclub geweest en
hebben onze jongste leden er goed van genoten.
Uit betrouwbare bron heb ik vernomen dat als corona net zo
lang duurt als de Spaanse griep, dat we nog een jaartje geduld
moeten hebben. Maar we zijn nu een eeuw verder. We
hopen maar dat de medische wetenschap er vlug in slaagt om
een goedwerkend vaccin te ontwikkelen, zodat we weer
spontaan ons leven kunnen leiden.
Ook bij de senioren had je nu een balans op kunnen maken.
Zou het tweede elftal andere elftallen bij de senioren dit jaar
nog kampioen worden? Zouden we onze elftallen kunnen
handhaven? Nu hadden we ook kunnen kijken hoe het met
het eerste elftal gegaan zou zijn. Een goede middenmoter?
Onderaan proberen te handhaven? Of stiekem toch bovenaan
meedraaien met promotiekansen? Allemaal dingen die we nu
niet weten vanwege corona.
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Ik heb wel gehoord dat de trainer bij heeft getekend en
wellicht nu ook jeugdtrainingen gaat verzorgen. Dit is mooi,
dat dit nu wel zou kunnen.
Ik hoop van ganze harte dat dit ongemakkelijke deken
spoedig van ons af zal vallen en dat we allemaal weer naar
onze club kunnen. Je komt er nu weer achter hoe belangrijk
een voetbalclub kan zijn. Een fijne ontmoetingsplek, waar
iedereen op zijn of haar manier hun vertier kunnen beleven.
Hoe lang nog?
O heb toch geduld u allen
Ik weet dat dit niet mee zal vallen
Het vertier waarnaar wij wensen
Het plezier wat goed is voor alle mensen
Allemaal dingen waarnaar wij smachten
Moeten nog even op zich laten wachten
Anderhalve meter wordt ons nu gezegd
En andere ongemakkelijkheden opgelegd
Laten we dit nog volhouden een hele tijd
Daarvan krijgt u dan geen spijt
Maar er breken een keer andere tijden aan
En kunnen we er weer enthousiast tegenaan
Want eens komt dat verlossende bericht
Dat er weer vrijheid voor ons openligt
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Erop uit zonder mondkapje op
En weer van alle dingen genieten volop
Ik hoop, ondanks alles, dat u feestdagen mag beleven
En dat we spoedig weer elkaar een hand mogen geven
Ik wens u prettige feestdagen en een corona-vrij 2021
Laten we dat hopen
Dun dikke supporter.
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