1996

AFC’34

AFC’34 heeft in het seizoen ’95-’96 in totaal 39 teams. Dit is twee minder dan het seizoen ervoor. De club
heeft 6 zaalvoetbalteams (3 heren- en 2 veteranenteams en 1 damesteam) en 33 veldvoetbalteams (12
senioren- en 21 jeugdteams). 2 AFC-teams worden dit seizoen kampioen, namelijk Heren 1 van de
zaavoetbalafdeling en Zaterdag 3.
Zondag 1 eindigt in de Hoofdklasse op de 4e plaats. Het neemt daarmee de periodetitel van de kampioen
over en mag gaan deelnemen aan de Amstelcup. In de zogenaamde tussenronde wordt gelijkgespeeld tegen
GVVV uit Veenendaal. Daar GVVV de daaropvolgende strafschoppen beter neemt dan AFC’34, volgt al
spoedig de uitschakeling voor de strijd om de landelijke beker. Twee spelers uit Zondag 1 spelen zich in
1996 in de kijker bij een Betaalde Voetbal Organisatie en verlaten aan het einde van het seizoen ’95-’96
AFC’34. Yuri Cornelisse verhuist naar TOP Oss en Dennis Klein naar FC Volendam.

Twee spelers van Zondag 1 in actie in het jaar 1996. Ferry Moleman geeft een assist op John Klaver.
In april nemen 3 oudgedienden afscheid van de actieve voetbalsport. Frans Pfaff stopt na een actieve
voetbalcarrière van 40 jaar, Leo Keesen na een carrière van 43 jaar en Lau Verver na een carrière van maar
liefst 50 jaar. Lau is daarmee na Cor Dekker de 2e AFC’er die deze mijlpaal bereikt.

In 1996 overlijden de ereleden Cor Dijkers en Aad van Rhoon. De club verliest hiermee “2 parels van de
kroon”. Cor Dijkers was maar liefst 58 jaar lid van AFC’34. 27 jaar was hij bestuurslid, waarvan 18 jaar als
secretaris. Aad van Rhoon was ruim 50 jaar lid. Hij zat 16 jaar in het bestuur en verzorgde vele jaren de
traditionele clubavonden.
In maart 1996 neemt het bestuur het besluit terug te keren naar het traditionele AFC-shirt. In de AFC’er
lezen we hierover het volgende: “Het was jarenlang voor veel leden een doorn in het oog dat bijna ieder
elftal zich een “shirt eigen stijl” had aangemeten. Hierdoor kwam het eigen shirt in de verdrukking en leek
het soms bij AFC’34 op speeldagen wel een modeshow van verschillende tenues. Om ervoor te zorgen dat
iedereen weer in hetzelfde tenue zal komen te spelen is in samenwerking met Hink Sport Intersport een
nieuw tenue ontwikkeld. Het shirt heeft de stijl gekregen van het originele AFC’34 shirt, namelijk een blauw
shirt met een gele baan.” Het officiële tenue zal voortaan dus bestaan uit een blauw shirt met een gele
verticale baan in het midden, verder uit een blauwe broek en tevens blauwe kousen. Daar men de leden niet
direct wil verplichten een nieuw shirt aan te schaffen, wordt afgesproken dat het shirt geleidelijk wordt
ingevoerd. In het seizoen ’96-’97 is het dragen van het nieuwe shirt nog facultatief, vanaf ’97-’98 zal het
verplicht zijn.
Onder leiding van jeugdvoorzitter Gerno Molenaar wordt in 1996 gestart met het verbeteren van de
organisatiestructuur binnen de jeugdafdeling. In de gewenste organisatie is ruimte voor een voorzitter, een
2e voorzitter, een technisch jeugdcoördinator, een secretaris, een penningmeester, een
scheidsrechterscommissie, een toernooicommissie, een wedstrijdsecretaris pupillen, een hoofdleider
junioren, een groepsleider A- en B-junioren, een groepsleider C-junioren, een hoofdleider pupillen en 3
groepsleiders voor respectievelijk de D-, E- en F-pupillen. De club gaat naarstig op zoek naar mensen die
deze functies willen gaan invullen. Dit lukt aardig, maar halverwege het seizoen ’96-’97 is nog steeds een
aantal functies vacant.
De jaarvergadering over het seizoen ’95-’96 vindt plaats op 28 oktober 1996. Uit de notulen van deze
vergadering blijkt dat het financieel gezien zorgelijke tijden zijn voor AFC’34. Penningmeester Peter
Berding verwoordt de situatie als volgt: “Het baart het bestuur zorgen dat de kosten voor met name de
zondagselectie onvoldoende beheersbaar zijn. Hierdoor is een overschrijding van de begroting ontstaan.
Daar de kosten voor ons verenigingsorgaan de AFC-er ook hoger zijn uitgevallen dan begroot, is er een
tekort ontstaan van bijna ƒ 24.000,-. Dit tekort is door de Hoef-Inn gedekt en overgenomen. Het is
daardoor echter voor de Hoef-Inn niet mogelijk geld vrij te maken voor noodzakelijk onderhoud aan en
vervanging van de inventaris van de Hoef-Inn. We zullen er dan ook binnen alle geledingen van onze
vereniging alles aan moeten doen om dergelijke tekorten uit te bannen. Zelfs de discussie om op het
allerhoogste amateurniveau te blijven acteren, kunnen wij niet langer uit de weg gaan, waarbij de wil om op
dit niveau te blijven presteren – uiteraard - aanwezig is en voorop staat. (……..) Het blijkt dat onze
jeugdopleiding, hoe succesvol ook, een boel geld kost. Ook hier moet men kritisch naar durven kijken. Het
gaat tenslotte niet om volgend jaar, maar over het feit of AFC’34 ook in de volgende eeuw zal kunnen blijven
opereren als de toonaangevende vereniging uit Alkmaar.”
Bovenstaande verklaart tevens waarom de leden tijdens de jaarvergadering akkoord gaan met een
contributieverhoging. Het komende seizoen betalen de leden de volgende contributiebedragen: senioren: ƒ
220,-, A-junioren: ƒ 170,-, B-junioren: ƒ 135,-, C-junioren: ƒ 115,-, pupillen: ƒ 95,-, zaal: ƒ 175,-, zaal + veld: ƒ
130,-, niet-spelende leden: ƒ 90,- en donateurs: ƒ 65,-. Daarnaast betaalt men per huishouden ƒ 15,- voor het
clubblad.
Tijdens bovengenoemde jaarvergadering neemt de club afscheid van secretaris Cees Dijkers. Het bestuur is
er niet in geslaagd een vervanger voor Cees te vinden, hetgeen tot gevolg heeft dat de club voor het eerst
in de geschiedenis zonder secretaris zit. In oktober 1996 begint voor AFC’34 daarom het 1 e Secretarisloze
Tijdperk. De overige bestuursleden krijgen daarna bij toerbeurt de taak om de notulen van de
bestuursvergaderingen te maken. Op 9 december worden tijdens een bestuursvergadering de notulen van de
vergadering daarvoor besproken. Over deze notulen, opgemaakt door bestuurslid P. Woldendorp, lezen we
het volgende: “Na de lovende woorden van de voorzitter (Jan Buiter) over de notulen kan P. Woldendorp niet
anders dan zich voorlopig als notulist beschikbaar te stellen.”

