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AFC’34

Aan de periode van groei van het ledenaantal van AFC’34 komt in het seizoen 2000-2001 een einde. De club
heeft nu 48 teams, dit is 2 minder dan het seizoen ervoor, en bestaat nu uit 9 zaalvoetbal-, 8 senioren- en
31 jeugdteams.
Aan het eind van het seizoen wordt afscheid genomen van twee markante zaalvoetbalteams, het (heren) Gteam en Dames 1. Met name het afscheid van het laatste team doet pijn. De voorzitter van de
zaalvoetbalafdeling, Jan Broeks, verwoordt dit als volgt: “Wat mij zeker aan het hart gaat is dat er na
ongeveer 30 jaar bij AFC’34 een einde is gekomen aan het dameszaalvoetbal. Dit team was het enige team
dat overgebleven is van het eens zo roemruchte damesvoetbal bij onze club.”
Tegenover dit jammerlijke verlies staat echter de geboorte van een nieuw fenomeen bij AFC’34, voetbal
voor Mini’s. De Mini’s zijn de jongste F-pupillen, de 5-jarigen. (Bij andere voetbalverenigingen worden zij ook
wel “Kabouters” genoemd.) Op het veld spelen zij niet met 7 tegen 7, maar met 4 tegen 4. Tevens wordt
gebruik gemaakt van kleinere velden en kleinere doeltjes. Belangrijk voordeel van dit systeem is dat de
kleintjes tijdens het spel vaker balcontact hebben dan “de grote jongens”.
In het seizoen 2000-2001 wordt slechts één team kampioen, namelijk Pupillen D1. Het eerste zondagteam,
dat voor het 5e seizoen onder leiding staat van Job Dragtsma, draait een regelmatig seizoen. Moeizaam
scorend bereikt men in een spannend slot van de competitie toch weer een plaats die recht geeft op het
spelen in de Amstel Cup. Aan het eind van het seizoen vertrekt trainer Dragtsma naar AZ. Hij wordt
opgevolgd door Ron van der Gracht.
Het vlaggenschip van AFC’34 start het seizoen 2001-2002 onder leiding van de nieuwe trainer echter
bijzonder stroef. De resultaten vallen tegen en in november 2001 zegt het team het vertrouwen richting de
trainer op. Eind november wordt Ron van der Gracht ontslagen. Alex Pastoor, oud-speler van AFC’34 en
jeugdtrainer bij AZ, wordt aangesteld als de nieuwe trainer. Hij krijgt als taak mee “het vastgelopen schip
weer vlot te trekken”.

In mei 2001 vraagt AZ aan het bestuur of zij ook in het seizoen 2001-2002 gebruik mogen maken van het
complex van AFC’34. AZ wil in het nieuwe seizoen de B- en de C-junioren bij AFC laten trainen en de Ajunioren en de Beloften bij AFC de wedstrijden laten spelen. AZ geeft aan voor het gebruik van het
complex een huursom te gaan betalen. Het bestuur gaat akkoord met het verzoek van AZ en houdt daarbij
rekening met het feit dat AZ op termijn geen gebruik meer zal willen maken van het AFC-complex, daar een
deel van de AZ- jeugdopleiding binnenkort verhuist naar het complex van Flamingo’s en AZ plannen heeft de
gehele jeugdopleiding aldaar onder te brengen.

In september meldt complexbeheerder George Groen aan het bestuur dat AZ een tweetal doelen van
AFC’34 heeft meegenomen naar het complex van Flamingo’s. “Het is correct dat ze ook indertijd een
tweetal doelen op ons complex hebben neergezet, maar deze zijn kapot en afgevoerd. Conclusie: AZ dient
zijn eigen doelen te vervangen en geen AFC-doelen als compensatie mee te nemen”. Het bestuur besluit een
brief te schrijven naar AZ over hun onjuiste handelswijze. Of de doelen zijn teruggekomen bij de
wetmatige eigenaar is in de archiefstukken niet terug te vinden.
In het jaarverslag over het seizoen 2000-2001 lezen we dat de renovatie van de kleedkameraccommodatie
zo goed als gereedgekomen is. De verwarming is aangebracht, de mechanische installatie is geïnstalleerd, en
de kleedkamers zijn betegeld dan wel geverfd. “Als laatste zal het keukentje in het wedstrijdsecretariaat
vervangen worden.” In september wordt ook de tribune opgeknapt. Eerst worden de asbest(dak)platen
verwijderd. Daarna krijgt de tribune een nieuw dak, worden de zijkanten vernieuwd, wordt er geschilderd
en tot slot worden er reclameborden aan de tribune bevestigd.
Tijdens de jaarvergadering, die op 1 oktober gehouden wordt, presenteert jeugdvoorzitter Gerard Krom
namens de Jeugdcommissie “met gepaste trots” het nieuwe jeugdplan waaraan het afgelopen seizoen hard
gewerkt is. In dit plan staat onder meer omschreven hoe de jeugdafdeling bestuurlijk in elkaar steekt,
welke doelstellingen de jeugdafdeling heeft, hoe de jeugdafdeling werkt, welke activiteiten er
georganiseerd worden en hoe de jeugdafdeling werkt op voetbaltechnisch gebied. Het bestuur bestempelt
het plan als “een uitstekend document, waar de jeugd van AFC mee voor de dag kan komen”.
Tijdens de jaarvergadering wordt uitgebreid stilgestaan bij de financiële situatie van de club.
“Geconsolideerd, dus de vereniging en de Hoef Inn tezamen, is er een positief resultaat gedraaid. Het
vermogen van de vereniging is dus weer toegenomen, het vierde jaar in successie.” Ondanks de
vermogenstoename zet penningmeester Paul Spiekermann een kanttekening bij de redelijke gang van zaken
op financieel terrein: “Het positieve resultaat van de vereniging is mede tot stand gekomen door een aantal
incidentele baten, waaronder deelname Amstel Cup en het verblijf van AZ op ons terrein.” In de notulen van
de bestuursvergadering van 29 oktober lezen we ook nog het volgende: “Het seniorenbestand van de AFC’34
kalft langzaam maar zeker af. De verwachting is dat dit zeker niet omgebogen wordt. Dat betekent dat de
inkomstenstromen (contributie, maar zeker ook de kantineomzet) langzaam afnemen. De verwachting is dat
we het over drie jaar financieel erg moeilijk krijgen gaan krijgen als er niet iets substantieels gebeurt. Dat
betekent dat we ons op schaalvergroting moeten richten. De komende drie jaar zal al moeilijk genoeg
worden.” Wat verder in de notulen staat: “We moeten ernaar streven dat een combinatie met Alcmaria
Victrix (en wellicht Jong Holland) mogelijk wordt.”
Bovengenoemde fusieplannen komen niet zomaar uit de lucht vallen. Ze zijn mede ontstaan door de plannen
van de gemeente. In december ontvangt het bestuur van de gemeente Alkmaar “het masterplan
sportaccommodaties”. In de bestuursnotulen lezen we over dit plan het volgende: “De inhoud van het
rapport was eigenlijk geen verrassing meer. De wethouder had hier en daar al laten doorschemeren welke
kant hij op wilde. Wat betreft de voetbalclubs en met name onze eigen vereniging heeft de gemeente
Alkmaar aangegeven dat men het plan heeft opgevat om een prachtig nieuw sportpark aan te leggen op en
achter onze eigen velden. Het complex van Reiger Boys wordt hierbij als voorbeeld gezien. De gemeente
denkt dat op dit sportpark een prachtige toekomst voor de voetballers van AFC’34 en Alcmaria enerzijds en
de honk- en softballers van Alcmaria en Koedijk anderzijds is weggelegd. Verregaande samenwerking maar
liever nog fuseren wordt hierbij genoemd. Als argumenten ziet de gemeente vooral het versterken van het
ledental, het vrijwilligerskader, en, niet onbelangrijk, het financieel draagvlak. Het bestuur beraadt zich de
komende weken op deze situatie. Op voorhand staat het bestuur niet afwijzend tegenover de ingezette
koers van de gemeente.”
Tijdens de jaarvergadering wordt tevens een nieuwe voorzitter gekozen. Nico Verwer neemt dan immers de
voorzittershamer over van de duovoorzitters Bart de Lange en Ton Maissan. In zijn afscheidspeech wenst
Bart de Lange de nieuwe voorzitter “veel wijsheid, moed, verenigingszin, trouw en zakelijkheid toe”. Tevens
meldt hij dat hij, als afscheidscadeau aan de vereniging, een stichting zal oprichten voor mensen die geen
geld hebben om hun kind op voetbal te doen. De stichting krijgt als naam Stichting Sportkind.

In de AFC’er van 26 januari 2001 staat het “geboortekaartje” van de website van AFC’34. Onder
aanvoering van Jan Klaver is een aantal mensen bezig geweest met de voorbereidingen van de website. Als
de site in de lucht is, streunt een drietal “Websiteladies” regelmatig het complex af, op zoek naar nieuwtjes
en leuke kiekjes. Zaalvoetbalvoorzitter Jan Broeks wordt al spoedig bereid gevonden als webmaster de zaak
verder te perfectioneren. Hij slaagt daar bijzonder goed in. In november spreekt het bestuur dan ook zijn
waardering uit voor de inzet van Jan ten aanzien van de internetsite. “Deze ziet er professioneel uit.”, aldus
het bestuur. De website ziet er in ieder geval zo professioneel uit dat Alex Hoogland tijdens de rondvraag
van de jaarvergadering aan het bestuur vraagt: “Kan de website van AFC niet functioneren als vervanger van
de AFC- er. Dat scheelt behoorlijke kosten.” Het bestuur antwoordt dan: “Op zich heel aantrekkelijk.
Probleem is dat lang niet iedereen over een internetaansluiting beschikt en dat 100 % dekking voorlopig ook
niet de verwachting is. Bovendien is de AFC-er ook een visitekaartje voor het verwerven van sponsors.”
Een van de nieuwtjes die via de “Websiteladies” wereldwijd onder de aandacht gebracht wordt, is de
ontsnapping van een koe uit een van de weilanden achter het complex van AFC’34. Als de koe op het
hoofdveld naast een van de doelen staat uit te rusten, wordt het beest vereeuwigd. De foto wordt geplaatst
op de website en verschijnt op 26 oktober 2001 ook in de Alkmaarsche Courant, in de rubriek “De Dood of
de Gladiolen”.

