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AFC’34

Bij de start van het seizoen 2013-2014
heeft AFC’34 evenveel teams (49 in
totaal) als het seizoen ervoor. Een paar
maanden later zijn dit er 2 minder.
Door een tekort aan spelers moeten er
twee zaalvoetbalteams teruggetrokken
worden. Het 35+ voetbal breidt zich
steeds meer uit. AFC’34 heeft nu 2
teams die aan deze vorm van
recreatievoetbal meedoen. Op de foto
hiernaast staan de spelers van de twee
35+ teams.

Op 8 maart zet voorzitter Michel Zonneveld namens AFC’34 zijn handtekening onder een nieuwe
overeenkomst met AZ betreffende de samenwerking van de voetbalopleidingen van beide clubs. Op de foto
hieronder zien we Michel (r.) samen met Aloys Wijnker van AZ na de ondertekening van de overeenkomst.
AFC’34 wordt hiermee de zevende 3-sterrenpartner
van de AZ-voetbalschool. De club is nu een van de
voetbalsteunpunten van AZ en heeft voortaan een
ondersteunende
rol
voor
de
kleinere
amateurverenigingen in de regio. Ook worden er bij
AFC’34 voortaan gedurende het seizoen diverse
evenementen
en
selectiedagen
namens
AZ
georganiseerd.

Op 22 en 29 maart
zijn de allerlaatste
toneeluitvoeringen
van HIT.
De toneelclub van
AFC’34 neemt na
25 jaar afscheid
met twee uitvoeringen van de
klucht “Alles kits”.
Beide avonden zit
de zaal tjokvol.
Helaas komt er
een einde aan
deze club binnen
de club.

Het HIT-gezelschap in 2014

Mei 2014 zal de geschiedenis ingaan als een van de roerigste maanden uit de historie van AFC’34.
Tegenslagen en meevallers wisselen elkaar in rap tempo af.
Op 18 mei maakt AZ bekend dat de jeugdopleiding niet naar de Westrand van Alkmaar verhuist, maar naar
Zaanstad. Er blijken al met al net iets teveel struikelblokken (geweest) te zijn om het nieuwe jeugdcomplex
in de Westrand van Alkmaar te kunnen huisvesten. Na problemen omtrent een casinovergunning voor en een

reclamezuil bij het stadion van de club vindt AZ dat het ingediende bezwaar van de erven Molenaar tegen
het jeugdcomplex de zaak teveel zal vertragen. Men kiest er daarom voor het nieuwe jeugdcomplex in
Wijdewormer te huisvesten. Voor het bestuur van AFC’34, de gemeente en vele inwoners van Alkmaar komt
het besluit van AZ keihard aan. Vele uren van overleg zijn voor niets geweest. Een mooie kans om het
complex van AFC’34 volledig te kunnen vernieuwen lijkt in rook op te gaan.

Hiernaast een artikel
over het besluit van AZ
uit het Noordhollands Dagblad
van 20 mei 2014.

In tegenstelling tot bovenstaande tegenvaller beleeft AFC’34 sportief gezien in de maand mei vrij
onverwacht een geweldige meevaller. Zondag 1, dit seizoen voor het eerst getraind door het duo Rob
Kleefman en Phuong Nguyen, wordt na een sterke 2e seizoenshelft 2e in de eindstand van de 1e klasse A en
neemt met dit resultaat het periodekampioenschap van kampioen JOS Watergraafsmeer over. Het
vlaggenschip mag hierdoor meedoen aan de nacompetitie en op deze manier trachten promotie af te dwingen
naar de Hoofdklasse. Eerst wordt UVS uitgeschakeld. Daarna volgen twee finalewedstrijden tegen De
Meern. Eerst wordt (uit) met 0-3 gewonnen, vervolgens wordt op Hemelvaartsdag de thuiswedstrijd
gewonnen met 3-2. Na afloop is de ontlading groot, zie onderstaande foto. AFC’34 is weer terug in de
Hoofdklasse, de klasse waar “we” volgens velen ook thuishoren.

Zaterdag 1 wordt 4e in de eindstand van de 4e klasse A en mag daarom ook meedoen aan de nacompetitie en
hopen op promotie. Helaas worden zij uitgeschakeld door DVC Buiksloot. Een andere tegenvaller is de
degradatie van Zondag 2, dat tegenwoordig Jong AFC’34 genoemd wordt. Het degradeert van de Reserve
Hoofdklasse naar de 1e klasse voor reserveteams.
In het seizoen 2013-2014 wordt het kampioenschap binnengehaald door de volgende teams: C4, D4, D6M,
D7M, E2, F1 en F6. E3 schrijft historie door het veroveren van de KNVB-beker.
Op 1 juni 2014 bestaat AFC’34 precies 80 jaar. Gedurende het
kalenderjaar worden er diverse jubileumactiviteiten georganiseerd. In
mei wordt een jubileummagazine uitgebracht en worden er vele
toernooien gehouden. Ook is er wederom een jubileumloterij. Er
worden 1000 loten van € 25,- per stuk verkocht. Op 1 juni, de 80e
verjaardag van AFC’34, tevens laatste dag van het Sluitingsweekend,
worden de hoofdprijzen uitgereikt en de verdere uitslag van de
trekking bekendgemaakt. Het absolute hoogtepunt van het
jubileumjaar vindt echter plaats op Hemelvaartsdag, 29 mei. Op die
dag wordt de reünie voor de (oud-)leden gehouden. Het
voorprogramma bestaat heel toevallig uit de bloedstollende ontknoping
van de nacompetitie van Zondag 1 met de eerder genoemde promotie
als eindresultaat.
Op 9 juli speelt het eerste elftal van
AFC’34 een jubileumwedstrijd tegen AZ.
Voor de wedstrijd neemt de club officieel
afscheid van Ton Maissan. Ton heeft zich
als vrijwilliger ruim 25 jaar lang enorm
ingezet voor AFC’34, met name op het
gebied van de sponsoring, maar wordt nu
door gezondheidsproblemen gedwongen om
te stoppen met zijn activiteiten voor de
club.
Als
afscheidscadeau
ontvangt
“Monsieur AFC’34” een AFC-shirt met zijn
naam erop en het eerste exemplaar van het
jubileumboek “De historie van AFC’34”.
Na 9 juli is bovengenoemd
jubileumboek ook voor alle
belangstellenden verkrijgbaar.
Het boek is geschreven door
secretaris Gerard Krom. Tien
jaar lang is hij bezig geweest
met het onderzoek naar de
historie van AFC’34 en zijn
voorlopers. Dit resulteerde in
eerste
instantie
in
80
jaaroverzichten
die
allen
gepubliceerd werden op de
website van de club. Ter
gelegenheid van het 80-jarige
jubileum van de club zijn de
onderzoeksgegevens nu ook
verwerkt in een 256 pagina’s
tellend jubileumboek.

In juli vindt een kort geding plaats, waarmee de gemeente Alkmaar probeert te bereiken dat AZ opnieuw
met de gemeente gaat onderhandelen over het trainingscomplex in de Westrand. Op 5 augustus volgt de
uitspraak van de rechter. Deze oordeelt dan dat AZ niet verplicht is om verder te onderhandelen met de
gemeente. Hiermee komt een definitief einde aan de planning van een trainingscomplex van AZ in de
Westrand.
Bovenstaande betekent echter niet dat de plannen tot het bouwen van een nieuw clubhuis en de
herstructurering van het AFC-complex de prullenbak ingaan. In september en oktober wordt er regelmatig
overleg gevoerd tussen het bestuur van AFC’34 en de gemeente. Ook blijkt dat bij de politici van Alkmaar
sterk het gevoel heerst dat de getroffen clubs, AFC’34 en de rugbyclub, niet de dupe mogen worden van
het afhaken van AZ. Op 9 november gaat de gemeenteraad van Alkmaar dan ook unaniem akkoord met het
raadsvoorstel betreffende een kredietaanvraag (van € 1.000.000,- voor fase 1) voor de Westrand.
Door dit besluit wordt mogelijk gemaakt dat de sportcomplexen van AFC'34 en rugbyclub ARUFC
geherstructureerd worden en dat Camping Alkmaar kan uitbreiden. De herstructurering van de
sportcomplexen zal in fases uitgevoerd worden. Fase 1 kan op korte termijn gerealiseerd worden. Voor
AFC'34 zal fase 1 het volgende inhouden: 1. sloop van de huidige tribune bij het hoofdveld, 2. aanleg van een
nieuw hoofdveld, met een uitvoering van kunstgras, haaks op de andere velden, 3. bouw van een nieuw
clubgebouw (de materialenloods van Alkmaar Sport wordt onderdeel van dit nieuwe gebouw). Om het nieuwe
gebouw te kunnen financieren zal AFC'34 een geldlening aangaan van € 900.000,-. Het Waarborgfonds
Sport en de gemeente Alkmaar zullen elk voor de helft van dit bedrag garant staan.
Achter de schermen zijn er echter ook nog andere ontwikkelingen gaande. In de maanden september en
oktober komen er gesprekken op gang tussen afvaardigingen van AFC’34 en Alcmaria Victrix over een
eventuele fusie van beide verenigingen. De besturen van beide clubs zijn van mening dat een fusie een
middel kan zijn om een goede toekomst tegemoet te kunnen zien. In de jaarvergadering van 12 november
komt de mogelijke fusie uitgebreid aan de orde. Voorzitter Michel Zonneveld licht toe waarom het bestuur
van AFC’34 voorstander is van een fusie, wat de voordelen van een fusie zouden zijn, en welke stappen er
gezet moeten gaan worden om tot een fusie te komen. Daarna legt het bestuur de leden het volgende
voorstel voor: De leden bijeen in de algemene ledenvergadering op 12 november 2014 besluiten het bestuur
te mandateren om verdere besprekingen te voeren met Alcmaria Victrix, die als uitgangspunt hebben tot
een fusie te komen van beide verenigingen. Bij de stemming zijn 7 leden tegen het voorstel. Er wordt echter
vóór gestemd door 67 leden, waardoor het bestuursvoorstel met een ruime meerderheid van stemmen
wordt goedgekeurd. Op dezelfde avond gaan ook de leden van Alcmaria Victrix akkoord met het voortzetten
van de fusiegesprekken. En dus wordt spoedig na de jaarvergadering het fusieoverleg voortgezet.
Andere zaken, die tijdens de jaarvergadering van 12 november aan bod komen, zijn:
- Het overlijden van twee clubiconen, de ereleden Ton Maissan en Joop Vreeker.
- De financiën: Het seizoen 2013-2014 wordt afgesloten met een positief netto-resultaat van € 1.316,-. De
opbrengsten van de club zijn € 302.333,- en de kosten € 301.017,-. De sponsorinkomsten blijven teruglopen.
Deze waren begroot op € 76.064,-. De werkelijke inkomsten zijn echter “slechts” € 51.289,-.
- Het vrijwilligersbeleid: Er wordt een wijziging aangebracht in het vrijwilligersprotocol. Deze wijziging
betreft het verrichten van de hand- en spandiensten op de zaterdag. Voortaan zullen de leden, of de ouders
van de jeugdleden, niet meer individueel ingeroosterd worden, maar per team.
Om het verenigingsgevoel te stimuleren en
zoveel mogelijk (nieuwe) activiteiten binnen
de vereniging mogelijk te maken wordt er op
13 december 2014 in De Hoef-Inn van
AFC’34 een bijzonder evenement gehouden
onder de naam Match Day. Het wordt al met
al een heel gezellige en succesvolle avond.
Er worden maar liefst 40 deals gesloten. Op
de foto hiernaast zien we de aankomst van
de deelnemers.

