2004

AFC’34

In het seizoen 2003-2004 heeft AFC’34 40 voetbalteams. De zaalvoetbalafdeling bestaat uit 7 teams, de
seniorenafdeling uit 5 en de jeugdafdeling uit 28 teams. Er worden 4 (jeugd)teams kampioen, namelijk F3,
F4, D5 en B2.

Op 1 juni 2004 bestaat de vereniging 70 jaar, daarom worden er gedurende het gehele jaar allerlei
jubileumactiviteiten georganiseerd. In augustus is er een grote reünie, verder zijn er o.a. speciale dart-, jeu
de boules- en klaverjaswedstrijden, voetbaltoernooien voor jong en oud, zowel op het veld als in de zaal. Op
23 mei is het jubileumtoernooi voor de seniorenteams van de zaalvoetbalafdeling. Veteranen 1 wint het
toernooi. Hieronder een foto van de deelnemers aan dit toernooi.

Eind mei wordt voor de 25e keer het Sluitingsweekend voor de pupillen gehouden. Op de zaterdag van het
weekend wordt het hoofdveld “omgetoverd tot pretpark”.
AZ wordt de winnaar van het Renault Stokman Toernooi. Op 27 juli wint de eredivisieclub met 0 – 5 van het
eerste elftal van AFC’34. Hierdoor wordt AZ tevens de winnaar van het aansprekende jubileumtoernooi.
Op 20 november wordt het jubileumjaar afgesloten met een fantastische feestavond. Hoogtepunten van
deze avond zijn de cabaretvoorstelling van HIT en de uitreiking van de hoofdprijzen van de Superloterij. De
mooiste prijs, een heuse Renault Twingo, wordt gewonnen door Dick Klepper uit Tuitjenhorn. Hieronder
twee foto’s van het optreden van HIT tijdens de feestavond, daaronder een kopie van een van de loten van
de Superloterij.

Vooral de Superloterij is uitstekend verlopen. In april 2004 zijn alle 1000 loten à € 50,- reeds verkocht,
waardoor de loterij uiteindelijk € 50.000- oplevert, waarvan € 20.000,- besteed wordt aan prijzen en
kosten. Van de resterende € 30.000,- wordt nieuw meubilair voor de kantine aangeschaft, worden de ramen
van de kantine vervangen, wordt nieuwe verlichting aangebracht in de kantine, en een nieuwe toiletgroep,
c.v.-installatie en geluidsinstallatie voor buiten op het complex geïnstalleerd.
Mede door de vele extra activiteiten die er in het jubileumjaar gehouden worden, wordt het seizoen 20032004 op financieel gebied positief afgesloten en neemt het eigen vermogen van de vereniging in zijn geheel
toe. Toch zal de vereniging het komende seizoen flink moeten gaan bezuinigen. De kosten stijgen behoorlijk,
met name de kosten van het onderhoud aan het complex en de trainersstaf en de selectie. Tevens ziet het

ernaar uit dat AFC’34 een kunstgrasveld gaat krijgen, waardoor waarschijnlijk ook de huur van het complex
aanzienlijk zal gaan stijgen.
In de jaarvergadering van 4 oktober 2004 deelt het bestuur mee dat men met de gemeente in
onderhandeling is over de aanleg van een kunstgrasveld. In de notulen van de jaarvergadering lezen we het
volgende: “Zoals het er nu voorstaat kan dit veld in de zomer van 2005 gerealiseerd worden. Twee punten
zijn hierbij van belang: de ligging van het veld, maar zeker ook de verwachte verhoging van de huur van het
complex. Dit zal zeker zo’n 6.000 euro extra per jaar bedragen.” In december wordt de commissie
Kunstgras opgestart. Deze commissie zal het bestuur gaan adviseren met betrekking tot de realisatie van
een kunstgrasveld bij AFC’34.
Tijdens de jaarvergadering schenken de oud-bestuursleden Gerard en Jan Klaver de club een beeld van een
keeper die al duikend een bal uit de lucht plukt. Het beeld dat ooit in hun bedrijfspand stond, krijgt een
plek in de tuin naast het bordes.
In maart wordt het eerste elftal van AFC’34 (dat in het seizoen 2002-2003 kampioen werd van de 1e klasse
A) tijdens het Sportgala van de gemeente Alkmaar gekozen tot Alkmaarse sportploeg van het jaar 2003. In
juli, na het seizoen 2003-2004, blijkt dat AFC’34 op de 25e plaats staat van de Eeuwige Ranglijst Zondag
Hoofdklasse Amateurverenigingen (sinds 1974). AFC’34 heeft dan in 15 seizoenen in totaal 390 wedstrijden
gespeeld in de Hoofdklasse. Van deze 390 wedstrijden werden er 153 gewonnen. Het doelsaldo is dan 575
voor en 515 tegen. De top 3 van de ranglijst bestaat uit de gerenommeerde clubs De Treffers (1), Elinkwijk
(2) en AFC Adam (3). ‘
Aan het eind van het seizoen 2003-2004 neemt AFC’34 afscheid van technisch jeugdcoördinator Stanley
van Kesteren. Zijn opvolger wordt Henk Hut. Henk krijgt bij zijn aantreden wel een wat andere functie. Hij
wordt namelijk jeugdcoördinator. De “oude” functies van technisch jeugdcoördinator en bestuurlijk
jeugdcoördinator worden voortaan gebundeld tot één functie, die van jeugdcoördinator. Bij een aantal
werkzaamheden, met name op het gebied van voetbaltechnische zalen en de scouting, zal Henk worden
ondersteund door enkele trainers van jeugdselectieteams.
Met ingang van het seizoen 2004-2005 wordt het rookbeleid bij AFC’34 aangepast. Er mag voortaan niet
meer in de kantine gerookt worden op zaterdag tot 13.00 uur.
Bij de start van het nieuwe seizoen heeft AFC’34 (sinds 2001) opnieuw een G-team dat gaat spelen in de
zaal. Het voetbalblad Voetbal International geeft aan het begin van het nieuwe seizoen een overzicht van
alle Hoofdklasseteams. Uiteraard wordt daarbij ook aandacht geschonken aan AFC’34. Hieronder een foto
van het nieuwe G-team en de genoemde pagina uit de VI.

Aan het einde van het jaar 2004 maken de leden van AFC’34 kennis met een nieuwe rubriek - Uit het
R(ij)K(e) AFC-verleden - die zowel in het clubblad als op de website van de club te lezen is. Secretaris
Gerard Krom heeft een flinke duik genomen in het archief van de club, dat te vinden is in de metalen kast in
de bestuurskamer van de club. Voortaan zal er maandelijks een stukje te lezen zijn over een van de jaren
uit de geschiedenis van de club.

