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AFC’34

In de jaren ’70 van de 20e eeuw groeide het aantal teams van AFC’34 naar het recordaantal van 60 (in
1980). Tot 1985 bleef het aantal redelijk constant, daarna zakte het tot 39 (in 1996). In de periode 19962002 was er weer sprake van een behoorlijke groei. In 2001 en in 2002 had AFC 48 teams.
In het seizoen 2002-2003 loopt het ledenaantal echter plotseling snel achteruit. De club heeft nu in totaal
nog 41 teams, die meedoen aan de competities van de KNVB. Deze zijn als volgt verdeeld: Zondagsenioren:
3, zaterdagsenioren: 3, Heren Zaal: 5, Veteranen Zaal: 2, A-junioren: 3, B-junioren: 4, C-junioren: 5, Dpupillen: 5, E-pupillen: 5, F-pupillen: 5 en Mini’s: 1.
Kampioen worden Zondag 1, Junioren A1, en de pupillenteams D2 en F4. In het jaarverslag van secretaris
Jos Besteman lezen we: “Het eerste team heeft binnen een jaar de schade weer goed gemaakt. Na een goed
seizoen, waarbij eigenlijk alleen DWS een concurrent was, werd promotie naar de Hoofdklasse
afgedwongen.” Verderop lezen we dat ook het kampioenschap van A1 een ieder tot tevredenheid stemde.
“Na jarenlang er dicht tegenaan gezeten te hebben, werd eindelijk de vurig gewenste promotie naar een van
de landelijke divisies bereikt. A1, B1 en C1 spelen nu alle drie landelijk.”

Spelers en begeleiders van Zondag 1 vieren het kampioenschap
Op sportief gebied gaat het dus goed met de club, dit geldt echter niet voor het financiële gedeelte. In de
notulen van de jaarvergadering van 20-10-2003 lezen we het volgende: “Na vijf seizoenen van een positief
resultaat is het afgelopen seizoen met een verlies van € 20.000,- afgesloten.” Volgens de penningmeester
liggen de volgende zaken hieraan ten grondslag: Aan de opbrengstenzijde lagere sponsorinkomsten, een
tegenvallende Grote Clubactie en een lagere opbrengst van het oud papier. Aan de kostenkant zijn de
loonkosten alsmede de materiaalkosten hoger uitgevallen.
In de maand januari wordt er onder de leden van AFC’34 een enquête gehouden om inzicht te krijgen in het
computerbezit, het internetgebruik en het kijken naar de website van AFC’34. Uit de enquête blijkt dat 81

% van de leden thuis een computer heeft, dat 75 % van de leden een internetaansluiting heeft en dat 66 %
ook op de website van AFC kijkt. Gezien het feit dat het wedstrijdprogramma sinds kort ook vermeld wordt
op teletekstpagina 534 van TV Noord-Holland neemt het bestuur in maart het besluit dat de dunne AFC’er
m.i.v. het seizoen 2003-2004 komt te vervallen. De besparing die dit met zich meebrengt, zal worden
aangewend voor het onderhoud aan de kleedkameraccommodatie en het clubhuis De Hoef-Inn. De dikke
AFC’er blijft overigens normaal bestaan en zal in de toekomst nog 10 keer per seizoen verschijnen.
In de eerste maanden van 2003 heeft het bestuur van AFC’34 regelmatig overleg met de gemeente Alkmaar
en de voetbalverenigingen Alcmaria Victrix en Jong Holland over een vergaande samenwerking (lees: fusie)
tussen de drie verenigingen met als doel de sportparken van Jong Holland en Alcmaria Victrix op termijn tot
woningbouwlocatie aan te wijzen en alle drie de verenigingen, al dan niet gefuseerd, een plek te geven in de
Westrand van Alkmaar. Daar Jong Holland en Alcmaria beiden niet geïnteresseerd waren in een verhuizing
naar de Westrand was uiteindelijk de slotsom van alle besprekingen “dat alles voorlopig bij het oude blijft”.
Als later in het jaar duidelijk wordt dat AFC zich moet instellen op een zelfstandige toekomst, zet het
bestuur bij het overleg met de gemeente in op het verbeteren van de trainingsaccommodatie van AFC. De
voorkeur gaat daarbij uit naar het aanleggen van een kunstgrasveld op de plek van het trainingsveld en het
gravelveld achter de tribune van het hoofdveld.
In oktober wordt de gemeenteloods die tussen het C- en het E-veld in staat gesloopt. In december
verschijnt op dezelfde plek een geheel nieuwe loods.
Op zondag 5 oktober speelt Patrick Kooge zijn 400e officiële wedstrijd voor het eerste elftal van AFC’34.
Voor de wedstrijd ontvangt hij een fraai boeket bloemen. Na de wedstrijd krijgt hij t.g.v. zijn jubileum ook
nog een AFC-speldje met een briljantje erin. Op de website van AFC staat hierover het volgende:
“Symbolischer kon het niet, want niet alleen zijn winnende treffer was voor alle AFC-ers “briljant”, ook zijn
jarenlange inzet, passie en spel verdient het predikaat GOUD.”

Patrick Kooge wordt door elftalbegeleider Jan Ory gefeliciteerd met zijn jubileum
In 2004 zal AFC’34 70 jaar bestaan. In 2003 is daarom een commissie benoemd die het komende jubileum
dient voor te bereiden. In augustus presenteert deze jubileumcommissie het activiteitenprogramma voor
het jubileumjaar. De belangrijkste onderdelen van dit programma zijn het Renault Stokman Toernooi (het 1 e
elftal speelt wedstrijden tegen Ajax 2, HFC Haarlem, Stormvogels Telstar, AZ en FC Volendam; de club die
tegen AFC het beste resultaat behaalt, ontvangt de Renault Stokman Cup), een verjaarscadeau voor alle
leden (een sporttas), een dartstoernooi, een jeu de boules-wedstrijd, een familiefeest, speciale
jeugdtoernooien, een reünie, een fancy-fair voor de pupillen, een superloterij (waarbij men probeert om
1000 loten à € 50,- aan de man te brengen) en een slotfeest (met o.a. een cabaretvoorstelling door HIT en
de trekking van de hoofdprijzen van de eerder genoemde superloterij).

