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AFC’34

In het seizoen 2014-2015 doen namens AFC’34 45 teams mee aan de competities van de KNVB. Dit is 4
minder dan de twee seizoenen daarvoor. De teams zijn als volgt verdeeld: senioren zondag: 2, senioren
zaterdag: 2, 35+: 3, junioren A: 1, junioren B: 3, junioren C: 5, pupillen D: 6, pupillen E: 8, pupillen F: 6,
Mini’s: 2, senioren zaal: 7. Kampioenschappen worden binnengehaald door de volgende teams: Veteranen 1
(zaalvoetbal), Junioren B2 en de pupillenteams D6 (meisjes), D3, E4, E6, E7, F2 en F3.
Zaterdag 1 doet het prima in het seizoen 2014-2015. De ploeg van trainer Frank Buis en assistent Tony
Numan doet lang mee om de hoofdprijs in de 4e klasse. Het eindigt uiteindelijk als 3e in de eindstand en mag
daarom meedoen aan de nacompetitie. Door DSS uit Haarlem te verslaan promoveert Zaterdag 1 naar de 3e
klasse.

Zaterdag 1 in het seizoen 2014-2015
Staand v.l.n.r.: Richard Keizer, Marius Wiegman, Jeffrey Borst, Shane Dingena, Leon Lakeman,
Lennart Lakeman, Jimmy Beemsterboer, Michael Ibink, Rick Steen en Jeffrey Middelkoop
Zittend v.l.n.r.: Leroy de Jong, Joshua Souisay, Barry Schelvis, Frank Buis, Tony Numan,
Wijnand Krom, Fabian Bruster en Rens Langedijk

Voor Zondag 1 verloopt het seizoen 2014-2015 zeer teleurstellend. De rentree in de Hoofdklasse bleek
slechts voor een jaar. Met een 13e plaats eindigt de ploeg op de laatste plaats en degradeert naar 1e klasse.
Reeds in het voorjaar wordt afscheid genomen van hoofdtrainer Rob Kleefman en assistent Phuong Nguyen.
Onder het interim-duo Frank Wolters/Rob Oudejans gaat het wel beter, maar degradatie blijkt
onvermijdelijk. Vanaf seizoen 2015-2016 nemen hoofdtrainer David Zonneveld en assistent Hennie Meijer
de zondagselectie onder hun hoede. In de technische staf vinden nog meer wijzigingen plaats. Frank
Wolters neemt als Technisch Seniorencoördinator afscheid van AFC’34. Hij wordt opgevolgd door Willem
Bokma. Robin de Haan wordt benoemd tot Technisch Jeugdcoördinator. Nick Geurtsen blijft de rol van
Technisch Coördinator vervullen.
Tijdens de jaarvergadering van 2014 kreeg het bestuur van de leden het mandaat om verdere
fusiebesprekingen te voeren met het bestuur van Alcmaria Victrix. Onder leiding van een onafhankelijke
voorzitter, Enno Neef, wordt er in de eerste maanden een behoorlijke vooruitgang geboekt. Vanaf februari

2015 raakt het Fusieoverleg echter in een impasse. De belangrijkste reden hiervoor is dat de gemeente in
de persoon van wethouder De Baat maar geen duidelijkheid wil/kan verschaffen.
Nadelig voor het gehele proces is
tevens het aftreden van De Baat op
6 mei. Tijdens het Fusieoverleg van
20 mei maken de besturen van de
AFC en Alcmaria kennis met de
nieuwe wethouder, de heer Dijkman.
Op 25 mei stuurt het Fusieoverleg
een brief naar de Gemeenteraad en
het College van B & W. Het doet
daarin
een
dringend
beroep
duidelijkheid te verschaffen over de
opbrengst van het te verlaten
complex van Alcmaria Victrix en de
realisatie van een geheel nieuw
complex voor de eventuele fusieclub
aan de Robonsbosweg. Het duurt
daarna nog maandenlang voordat de
gewenste duidelijkheid er is. Op 9
december kan na een laatste gesprek
met wethouder Dijkman definitief
een streep worden gezet door de
fusieplannen. AFC en Alcmaria
krijgen van de gemeente immers
onvoldoende ruimte om de nodige
kosten van een nieuw complex te
financieren. Twee dagen later staat
het hiernaast afgebeelde bericht in
het Noordhollands Dagblad.
Tijdens de jaarvergadering van 3 november 2015 gaan de leden akkoord met het bestuursvoorstel om alle
personen, die vanaf januari 2016 op structurele basis met minderjarigen werken, te verplichten een VOG
(Verklaring Omtrent Gedrag) af te leveren bij de club. Ook wordt besloten twee vertrouwenspersonen aan
te stellen die als onafhankelijke aanspreekpunten gelden voor alle leden en eventuele ouders/verzorgers.
Als tijdens de jaarvergadering de jaarcijfers besproken worden, blijkt dat het voor de club financieel
gezien een lastige periode is. In het seizoen 2014-2015 zijn de opbrengsten € 291.920,-, terwijl de
uitgaven op € 295.014,- komen. Dit betekent een negatief resultaat van € 3094,-.
Bovengenoemde vergadering wordt om 20.30 uur “onverwacht” onderbroken doordat een grote groep
familie, vrienden en kennissen van erevoorzitter Jan Orij alsmede burgemeester Bruinooge de
vergaderruimte binnenstroomt. Al spoedig blijkt wat de aanleiding is van deze “overval”. De burgemeester
beklimt het spreekgestoelte en deelt na zijn inleiding mee dat het zijne Majesteit heeft behaagd
erevoorzitter Jan Orij te benoemen tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Nadat het versiersel bij Jan op
zijn colbert is bevestigd, spreekt Jan nog een dankwoord uit. Daarna wordt hij namens het bestuur door de
voorzitter gefeliciteerd met zijn onderschieiding, middels een bloemetje en de mededeling dat de
bestuurskamer van AFC’34 voortaan de “Jan Orij bestuurskamer” genoemd zal worden. Hieronder twee
foto’s die genomen zijn tijdens en na de uitreiking van de welverdiende koninklijke onderscheiding.

Evenals de twee voorgaande jaren speelt het eerste elftal van AFC’34 tijdens de zomerperiode op het eigen
complex een oefenwedstrijd tegen stadsgenoot AZ. Hieronder het aanplakbiljet van de wedstrijd en een
foto van beide teams plus de begeleidende pupillen vlak voor de wedstrijd.

