1967

AFC’34

In het seizoen ’66-’67 heeft RKAFC 9 senioren-, 6 junioren- en 12 adspirantenelftallen. De resultaten zijn
matig. “Het is nu niet direct een jaar van de kampioenen geweest. Alleen het vierde mocht dit feit vieren
met promotie”, zo staat te lezen in het jaarverslag van dit seizoen.
Over de pupillen wordt het volgende gezegd: “Het begint misschien eentonig te worden, maar wat moet je
anders van de pupillenafdeling schrijven dan alleen maar goeds. Dat is op zich reeds het grootste
compliment voor de leiders.” In 1967 wordt niet alleen getraind en gevoetbald door de allerjongste leden. Er
worden ook al allerlei andere activiteiten georganiseerd. Voorbeelden hiervan zijn het Sint Nicolaasfeest,
dat voor ruim 100 pupillen gehouden wordt in de St. Agnesschool, “compleet met film en bezoek van de Goed
Heiligman”, een eierenzoekwedstrijd in het Heilooërbos, en een zomerkamp in Griendtsveen. Ook de
adspiranten kunnen meedoen aan een zomerkamp. Dit kamp vindt echter plaats in Uden. Totaal nemen dit
jaar 78 jongens deel aan de zomerkampen.

Junioren 1 uit 1967
Staand v.l.n.r.: Bertus Hoogeboom, Piet Berkhout, Leo Boeters, Hetto Kuiken,
Peter Trompert, Henk Dekker en Sjaak Meulenbroek (leider)
Gehurkt v.l.n.r.: Joop Ibink, Jos Ory, Cees Baars, Adrie Pover,
Ton Oudejans, Harry van Os, Nico Smit en Gerard Tervoort
Liggend: Frits Hermes
Na 3 seizoenen bij AFC gewerkt te hebben, vertrekt trainer Kuiper aan het einde van het seizoen. Hij
wordt vervangen door dhr. A. Krul.
De Actie Clubhuis, opgestart in 1965, bloedt enigszins dood. In maart lezen we in het clubblad: “Wij zijn
momenteel in een ietwat “slaap”-toestand geraakt, want er is weinig actie. De laatste taartenacties bij de
thuiswedstrijden van het 1e elftal tegen resp. H.S.V. en U.S.V.U. waren teleurstellend zonder meer. Toch
gaan wij rustig door.” Een maand later is men al weer wakker geschud. De volgende actie wordt al weer
aangekondigd. Deze keer is het de zogenaamde Doelpunten-actie. Deelnemers zetten een bepaald bedrag in
per doelpunt, dat door het 1e elftal wordt gescoord in het seizoen ’67-’68.

Dat er behoefte is aan een nieuw clubhuis blijkt ook uit het feit dat het complex tijdelijk is uitgebreid met
een “directiekeet, welke wij van de firma Moel en Hermes hebben gekregen. Als er iets is waarmede wij
geweldig in onze schik zijn, is het deze directiekeet. Overal waar voorheen maar enigszins ruimte was, werd
benut voor het opslaan van materialen en gereedschap. Met de komst van de keet is de eerste nood nu
geledigd.”

De voorpagina van het clubblad in 1967
Op 21 augustus wordt de algemene ledenvergadering gehouden in “De Keizerskroon”. Deze vergadering is de
laatste vergadering die geleid wordt door voorzitter Jan de Lange. Tijdens de vergadering stelt dhr.
Brugman de vergadering voor Jan de Lange vanwege zijn enorm grote verdiensten voor de club te benoemen
tot erelid. “Voorzitter interrumpeert hier en wil de eer aan de jeugd geven. Hij is het met het voorstel niet
eens, en wil geen erelid worden! Hr. Brugman schetst de totale inzet van de persoon Jan de Lange en het
gezin en de familie de Lange. U mag het dan niet eens zijn met het erelidmaatschap, maar u heeft hier geen
enkele stem in ’t kapittel. Dat maken wij wel uit, en onder daverend applaus wordt Jan de Lange erelid.” C.
Wagemaker wordt later in de vergadering gekozen tot de nieuwe voorzitter.
Tijdens de jaarvergadering wordt ook steeds duidelijker dat de invloed van het katholieke geloof binnen de
vereniging steeds kleiner wordt. In zijn openingswoord vraagt voorzitter Jan de Lange zich al hardop af of
de naam of predikaat van RKAFC nog wel juist is. “Dit alles ligt in de toekomst verborgen.” Later in de
vergadering staat voor de laatste maal het woordje van de Geestelijk Adviseur op de agenda. De G.A.,
kapelaan Kas, wordt van Alkmaar overgeplaatst naar Badhoevedorp. Bij RKAFC zal geen nieuwe Geestelijk
Adviseur meer benoemd worden. Tegen het einde van de vergadering stelt de heer Bakker de volgende
rondvraag: “We zijn RK. Kunnen niet-RK-ers ook lid worden?” De voorzitter antwoordt: “Destijds was
toestemming nodig van de Bisschoppelijke Commissie. Nu kan iedereen lid worden van de vereniging.”

In december wordt de zogenaamde jeugdcommissie gevormd. Tot deze tijd waren er aparte commissies
voor de pupillen, de adspiranten en de junioren. Nu gaan deze afdelingscommissies samen op in de nieuwe
Jeugdcommissie. De nieuwe commissie bestaat uit 7 personen: een voorzitter, 2 secretarissen, een
bestuurslid training, een waarnemer pupillenafdeling, een bestuurslid nevenactiviteiten en een algemeen lid.
Ook wordt er in december een jongerenbestuur gevormd. Contactbevordering is het belangrijkste doel van
dit bestuur. Men wil dit bereiken door het organiseren van activiteiten als sportdagen, dansavonden,
veldlopen, volleybal-, basketbal-, dam- en schaakcompetities, spelregel- en EHBO-avonden, en
strandwandelingen met diner na. Een andere taak van dit bestuur is het doorspelen van kritiek en wensen, en
de uitgifte van een jeugd-AFC’er. Er is een voorlopig bestuur samengesteld waarin adspiranten en junioren
zitting hebben. Met ingang van het nieuwe seizoen zullen er echte verkiezingen gehouden worden

