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AFC’34

In het seizoen 2004-2005 worden 4 jeugdteams kampioen, namelijk B1, D5, E1 en F1. Hieronder het
artikeltje over het kampioenschap van B1 dat vermeld werd in het clubblad.

Het kampioensteam D5
Minder goed gaat het met Zondag 1. Het vlaggenschip eindigt in de Hoofdklasse als 3 e van onderen, en moet
daardoor een nacompetitie spelen om degradatie te voorkomen. Uiteindelijk sneuvelt het elftal na een
nederlaag tegen Nieuwenhoorn. Hierdoor speelt Zondag 1 in het seizoen 2005-2006 opnieuw in de 1e klasse.
Aan het begin van het seizoen 2005-2006 wordt het bestuur van AFC’34 geconfronteerd met een lastige
situatie. Hoofdtrainer Alex Pastoor verzoekt het bestuur om ontslag daar hij als jeugdtrainer aan de slag
kan bij de Turkse profclub Fehnerbahce. Na uitvoerig beraad besluit het bestuur medewerking te verlenen
aan het vertrek van Pastoor. Reeds enkele dagen later wordt de opvolger bekendgemaakt. De Volendammer
Dick de Boer, eerder trainer van AFC’34 in de periode 1989-1996, wordt bereid gevonden om opnieuw als
hoofdtrainer bij AFC aan de slag te gaan. Hoewel zijn ambities bij het profvoetbal liggen (hij was de laatste
jaren werkzaam bij FC Volendam, FC utrecht en Cambuur), “was zijn warme gevoel voor AFC’34 nog immer
aanwezig om de club uit deze precaire situatie te bevrijden”, zo lezen we althans in De AFC’er van 1
september 2005.

De seniorenafdeling van AFC’34 groeit in de periode 2004-2006 van 5 naar 8 teams. In het begin van het
seizoen ’04-’05 komt er één team bij, en een jaar later, bij de start van het seizoen ’05-’06, komen er nog
eens twee zaterdagteams bij, die o.l.v. Rajesh Bishesar gaan spelen als Zaterdag 1 en 2. Hierdoor heeft
AFC’34 sinds 2000 wederom een Zaterdag 1. Ook de zaalvoetbalafdeling groeit behoorlijk. In het seizoen
2004-2005 heeft AFC’34 10 zaalvoetbalteams. Het seizoen ervoor waren dat er nog 7. De groei van het
jeugdledenaantal daarentegen is slechts “bescheiden”.
De belangrijkste verandering in 2005 is zonder meer de totstandkoming van het kunstgrasveld. Toen in het
najaar van 2004 bleek dat de gemeente geld beschikbaar had voor een kunstgrasveld bij AFC’34 zijn de
gesprekken met de gemeente opgestart. Vervolgens werd de commissie Kunstgras samengesteld. Deze
commissie adviseert het bestuur in het voorjaar van 2005 door te gaan met de plannen. Hoewel de
commissie de voorkeur uitspreekt voor een kunstgrasveld op de plek achter de tribune, blijkt dit financieel
niet haalbaar, waarna besloten wordt tot aanleg van een kunstgrasveld op de plek van het E-veld. Als begin
september 2005 het kunstgrasveld, inclusief verlichting, klaar is, heeft AFC’34 een perfect trainingsveld,
waarop tevens gespeeld kan worden, zeker als de andere velden zijn afgelast.
Hieronder een tweetal foto's die genomen zijn tijdens de aanleg van het kunstgrasveld.

De aanleg van het kunstgrasveld heeft wel als gevolg dat de huur van de accommodatie jaarlijks verhoogd
gaat worden met € 4200,-. De financiering van dit bedrag staat op de agenda van een buitengewone
algemene ledenvergadering, die gehouden wordt op 30 mei 2005. Tijdens deze vergadering wordt besloten
de contributie van de spelende leden te verhogen met 11 %, waardoor de financiering van het kunstgrasveld
rond is.
Tijdens de jaarvergadering die gehouden wordt op 21 september staat o.a. de toekomst van het clubblad De
AFC’er op de agenda. Jos Besteman geeft namens de commissie Informatie en Communicatie een toelichting
op de plannen van deze commissie. Hij schetst de geschiedenis van het clubblad en de huidige stand van
zaken. Momenteel levert het clubblad over het algemeen “oud” nieuws, daar het meeste nieuws reeds eerder
op de website te lezen is. Mede gezien de hoge kosten die het uitbrengen van het clubblad met zich
meebrengen, vraagt hij zich af of het niet beter is m.i.v. het seizoen 2006-2007 te stoppen met De AFC’er,
en alle aandacht te schenken aan het nog verder ontwikkelen van de website. Als mogelijke alternatieven
voor het clubblad noemt hij het circa 3 keer per seizoen uitgeven van een blad als de presentatiegids, en,
voor degenen die geen internet hebben, een (goedkope) nieuwsbrief. Na deze uiteenzetting volgt een
discussie over de toekomst van het clubblad. Nog niet iedereen is ervan overtuigd dat de tijd nu al rijp is
voor het afstoten van het clubblad. Met name zijn er nog twijfels t.a.v. de belangen van de sponsoren, daar
het wegvallen van het clubblad leidt tot minder advertentiemogelijkheden. Een nieuwe situatie dient een
verbetering te zijn voor de leden, maar ook voor de sponsoren. Geconcludeerd wordt dat op dit moment de
tijd nog niet rijp is om te stoppen met het clubblad. Wel zal onderzoek plaatsvinden naar mogelijke
oplossingen.
Een ander agendapunt tijdens de jaarvergadering van 2005 is het vrijwilligersbeleid. Het vinden van
vrijwilligers verloopt, ook bij AFC’34, steeds moeizamer. Voor vele taken worden nauwelijks nieuwe
vrijwilligers gevonden. Dit geldt bijvoorbeeld voor taken als het begeleiden en trainen van (jeugd)teams en
het schoonmaken van de kleedaccommodatie. Het bestuur vraagt zich daarom af of het niet verstandiger is
te starten met een beleid waarbij ouders van pupillen, junioren en senioren verplicht worden een aantal
malen per seizoen een bepaalde taak op zich te nemen. Vanuit de leden wordt hierop niet afwijzend
gereageerd. Er wordt afgesproken wordt dat het bestuur en de jeugdcommissie dit punt nader zullen gaan
uitwerken.
Tijdens de jaarvergadering neemt de club tevens afscheid van voorzitter Nico Verwer. Na een periode van
4 jaar geeft hij de voorzittershamer door aan zijn opvolger Loek Berger. Bij zijn afscheid wordt Nico
Verwer, samen met Ton Maissan, die reeds vanaf 1989 bestuurslid is, benoemd tot erelid van AFC’34.

De nieuwe ereleden Nico Verwer (l.) en Ton Maissan (r.)
Op 2 augustus 2005 speelt AFC’34 aan de Robonsbosweg een oefenwedstrijd tegen AZ. 2500 toeschouwers
zijn er getuige van hoe AFC tijdens deze wedstrijd afscheid neemt van eerste elftalspeler en clubicoon
Patrick Kooge. Na maar liefst 443 officiële duels in het eerste elftal gespeeld te hebben, hetgeen een
absoluut clubrecord is, vindt hij het “mooi geweest”, en gaat hij gaat afbouwen bij de overige senioren, in
dit geval Zondag 3.

