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AFC’34

In het seizoen 2010-2011 heeft AFC’34 48 teams. Vergeleken met het seizoen ervoor heeft de club 5
teams minder, namelijk 3 seniorenteams en 2 jeugdteams.
Wegens gebrek aan meiden moet aan het begin van het seizoen 2010-2011 reeds afscheid genomen van het
laatste meidenteam van AFC’34. In maart 2011 komt helaas ook een einde aan het G-team (zaalvoetbal).
Doordat er in de regio te weinig teams overblijven om een volledige competitie te kunnen draaien, wordt de
stekker uit de G-competitie getrokken. Coach Theo Admiraal heeft hemel en aarde bewogen om voor “zijn”
jongens nog wat te regelen en heeft uiteindelijk moeten inzien dat de oplossingen er helaas niet waren. Op
20 maart wordt bij AFC'34 op gepaste wijze afscheid genomen van het G-team. Voor begeleider Theo
Admiraal krijgt de middag een heel speciaal tintje. Voor zijn tomeloze inzet voor de G-voetballers van
AFC'34 wordt Theo door de vereniging benoemd tot lid van verdienste.
Op prestatief gebied zijn de volgende zaken vermeldenswaardig: Zaterdag 3 is het enige team
seniorenteam dat in het seizoen 2011-2012 een kampioenschap binnen haalt. Zondag 2 kent met name aan
het eind van het seizoen een hele sterke periode, hetgeen dan ook een periodekampioenschap oplevert. De
nacompetitie wordt glansrijk afgesloten, waardoor het tweede na een aantal jaren weer terug keert in de
Reserve Hoofdklasse. Zondag 1 heeft een goed seizoen en toont zich nu al een stabiele hoofdklasser.
Zaterdag 1 beleeft een moeizaam seizoen in de 3 e Klasse. Het kan zich slechts met heel veel moeite
handhaven. Bij de jeugd spelen inmiddels 3 teams in een van de landelijke divisies. A1 eindigt in de
middenmoot van de derde divisie landelijk. De B1 eindigt in de tweede divisie landelijk op een
verdienstelijke vierde plaats. C1 levert een huzarenstukje door als debutant in de derde divisie landelijk
kampioen te worden en direct te promoveren naar de tweede divisie landelijk. Naast de C1 zijn er de
kampioenschappen te vieren van A2, C3, D3, E1, E3, E8 en F1.

De zondagselectie van het seizoen 2011-2012

De Jeugdcommissie heeft in 2011 een nieuw beleidsplan jeugdvoetbal opgesteld. Hierin is een onderscheid
gemaakt tussen de benadering van de selectieteams (de prestatiedivisie) en de niet-selectieteams (de
recreatiedivisie). De nieuwe aanpak gaat gepaard met een gewijzigde structuur van de jeugdcommissie met
een prestatieve en een recreatieve tak, aangestuurd door respectievelijk een technisch jeugdcoördinator
en een bestuurlijk jeugdcoördinator (de TJC en de BJC) en een technisch recreatiecoördinator (TRC) en
een bestuurlijk recreatiecoördinator (BRC).
In mei 2011 wordt een buitengewone algemene ledenvergadering gehouden. De aanwezige leden gaan tijdens
deze vergadering akkoord met het bestuursvoorstel om de selectiebijdrage te verhogen van € 45,- naar €
75,-. Daarnaast wordt besloten dat de spelers van de D-pupillenselectie voortaan een selectiebijdrage
dienen te betalen van € 25,-.
In de loop van het seizoen 2010-2011 heeft AFC’34 zich verbonden aan het project Scoren met Wajongers.
De bedoeling van het project is Wajongeren werkervaring te laten opdoen bij een voetbalvereniging en
daarmee hun kansen te vergroten bij het zoeken naar een baan. Door deelname aan het project hoopt de
vereniging tevens het tekort aan vrijwilligers op te vangen, met name bij werkzaamheden als het
schoonmaken en onderhouden van de accommodatie en het bemannen van het wedstrijdsecretariaat tijdens
de weekenden.
In het seizoen 2009-2010 is er een Taskforce opgestart met de bedoeling de organisatie van AFC’34 te
veranderen c.q. te vernieuwen. Deze Taskforce houdt zich in het seizoen 2010-2011bezig met het maken van
een inventarisatie (wat gaat er goed bij AFC, en wat kan er nog verbeterd worden) en het begeleiden van de
commissies van de vereniging bij het maken van doelstellingen en actieplannen. De Taskforce doet bij het
bestuur tevens een aantal nuttige aanbevelingen betreffende het verbeteren van de organisatiestructuur
van de vereniging en de communicatie. Daarnaast is samen met het bestuur en de commissies gewerkt aan
het omschrijven van de missie en de kernwaarden van AFC’34. De missie van onze vereniging wordt nu als
volgt omschreven: “Onze missie is om de meest toonaangevende amateurvereniging van de regio Alkmaar te
zijn, waarbij de ontwikkeling van het individu, de groep en de vereniging centraal staan.” De kernwaarden
van AFC’34 zijn: 1. betrokkenheid, 2. verantwoordelijkheid, 3. plezier/gezelligheid, 4. ontwikkeling, 5.
sportiviteit, 6. ambitie, 7. trots, 8. transparant, en 9. respect.
Zoals hiervoor al vermeld werd, wordt de laatste jaren steeds moeilijker om voor alle klussen die binnen de
vereniging geklaard moeten worden voldoende vrijwilligers te vinden. Vanuit meerdere hoeken, o.a. vanuit de
eerder genoemde Taskforce, is er bij het bestuur op aangedrongen om het huidige vrijwilligersbeleid aan te
passen. De Taskforce pleit voor afschaffing van de vrijwilligersbijdrage en adviseert dat het nieuwe
vrijwilligersbeleid moet uitgaan van het feit dat vrijwilligerswerk niet meer vrijwillig zal zijn maar verplicht.
Het bestuur neemt deze aanbevelingen ter harte. Tijdens het seizoen 2011-2012 wordt een werkgroep
opgericht die zich gaat bezighouden met de ontwikkeling van nieuwe vrijwilligersbeleid dat zal moeten
ingaan bij de start van het seizoen 2012-2013.
Op 3 oktober 2011 wordt de jaarvergadering gehouden bij AFC’34. Tijdens deze vergadering worden twee
nieuwe bestuursleden benoemd waardoor het bestuur weer uit 5 personen bestaat. Na een
penningmeesterloos seizoen heeft de club in de persoon van Theo Klaver ook weer een penningmeester.
Theo begint zijn bestuursperiode met positief nieuws. Ondanks de prognose, een tekort van € 38.460, is
het seizoen 2010-2011 immers toch nog op een positieve manier afgesloten. De opbrengsten waren €
317.437 en de kosten € 304.418. Dit zorgt uiteindelijk voor een positief eindresultaat van € 13.019. Dit
positieve resultaat komt o.a. door een aantal speciale projecten die vorm beginnen te krijgen, zoals de
Businessclub en de organsatie van speciale evenementen zoals de Voetbalquiz, Waar Schijt De Koe en niet
te vergeten de allereerste AFC-veiling die in 2010 gehouden werd. Hieronder een foto van de actie Waar
Schijt De Koe die gehouden werd tijdens het Sluitingsweekend van 2011. De deelnemers aan de actie
konden geld inzetten op de plek waar de koe haar plakkaat zou neerleggen. Er zou later tot tossen moeten
worden overgegaan daar de koe niet wenste mee te werken aan de goedbedoelde actie.

Waar schijt de koe?

In november 2011 wordt de 2e veiling georganiseerd bij AFC’34. Opnieuw is de opbrengst geweldig, namelijk
ca. € 15.000,-. Hieronder een foto die genomen is tijdens de 2e AFC-veiling. Daaronder een foto waarop te
zien is hoe voorzitter Loek Berger en vicevoorzitter Sander Brouwer bezig zijn met het trekken van de
lijnen bij AFC’34. Dat de heren met de klus bezig zijn is nog een gevolg van de kavel die zij ingediend
hadden ten behoeve van de 1e veiling in 2010.

Voor het eerst in de geschiedenis heeft AFC’34 in 2011 een lid dat maar liefst 75 jaar lid is van de
vereniging. Deze eer gaat naar de heer Theo Wentink. Daar Theo tijdens de jaarvergadering niet aanwezig
kan zijn, is hij op zondag 2 oktober 2011 als eregast aanwezig bij de wedstrijd AFC’34 – Purmersteijn. Na
de wedstrijd wordt Theo uitgebreid in het zonnetje gezet. Voorzitter Loek Berger overhandigt hem dan
een oorkonde, een beeldje en een fraaie bos bloemen.

Op 14 november 2011 wordt er een buitengewone algemene ledenvergadering gehouden die geheel in het
teken staat van de ontwikkelingen die er zijn op het gebied van het nieuwe complex voor AFC’34, AZ en
rugbyclub ARUFC in de Westrand van Alkmaar. Het bestuur informeert de leden over de ontwikkelingen
omtrent het nieuwe sportcomplex die de laatste weken behoorlijk in een stroomversnelling zijn geraakt. Er
is immers door AFC’34, AZ, ARUFC en de gemeente Alkmaar een overeenkomst bereikt over de invulling van
dit complex. Hieronder een artikel uit de Alkmaarsche Courant van 27 oktober 2011 over de bovengenoemde
overeenkomst.

De hoofdpunten van deze overeenkomst zijn: Het nieuwe sportcomplex zal bestaan uit 10 velden: 7 voor AZ,
3 voor AFC’34 (de huidige A-, B- en C-velden) en 1 voor ARUFC. AFC’34 krijgt op het nieuwe complex 3
velden, waarvan er minimaal 2 voorzien zullen worden van kunstgras. Alle velden worden verlicht. AZ zal een
nieuw gebouw neerzetten op de open plek tussen het huidige C- en D-veld. Hierin komt geen
horecavoorziening. De AZ-bezoekers maken, indien zij dit wensen, gebruik van de horecavoorziening van
AFC’34.
Daar met name de kleedkamers van AFC’34 niet meer voldoen aan de eisen van deze tijd wil het bestuur
graag onderzoek laten doen naar de haalbaarheid van de bouw van een geheel nieuw clubhuis, inclusief
nieuwe kleedkamers en nieuwe horecavoorzieningen, op de plek van het huidige gebouw.
Het bestuur vraagt de leden dan ook akkoord te gaan met het volgende (totaal)voorstel: Overgang naar 2 of
3 kunstgrasvelden, onderzoek naar de haalbaarheid van een nieuwe kleed- en horeca-accommodatie en het
(na een positief onderzoek) instellen van een bouwteam voor het nieuwe complex. Dit voorstel wordt door de
ledenvergadering aangenomen. Wel wordt tijdens de voor de stemming gehouden discussie duidelijk dat er
bij de leden nog wel enige zorg leeft ten aanzien van de plannen. Deze zorg richt zich met name op het
“krappe” aantal velden dat AFC’34 zal gaan krijgen en de angst dat AFC’34 door de komst van grote broer
AZ zou kunnen “ondersneeuwen” en aldus haar identiteit zou kunnen verliezen.

Een plattegrond van het beoogde nieuwe sportcomplex AZ / AFC’34 / ARUFC

Tot slot nog twee foto’s van invloedrijke personen die in 2011 een bezoek brengen aan AFC’34. De eerste
foto betreft staatssecretaris De Krom die bij AFC op werkbezoek is en zich laat informeren over het
project Scoren met Wajongers. Daaronder een foto van Sint Nicolaas die ook in 2011 gelukkig weer tijd
vindt voor een bezoek aan de pupillen van AFC’34.

Staatssecretaris De Krom (r.) in gesprek met Wajongere Jerry en zijn begeleidster Jannette de Git

Overleg over welk Sinterklaasliedje er gezongen gaat worden

