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AFC telt in 1937 128 leden. Er zijn 44 spelende leden, 26 steunende leden en 58 junioren. Pupillen zijn er 

nog niet. Ten opzichte van het jaar ervoor is er een groei van 20 leden. Dit komt vooral door het groeiende 

aantal junioren.   

  

De club heeft uiteraard een bestuur. Daarnaast is er een aantal commissies. Er is een elftalcommissie, een 

juniorencommissie en een propagandacommissie. Ook is er een nieuwe trainer aangesteld, dhr. P Lengers. Op 

geestelijk gebied wordt de club geadviseerd door een geestelijk adviseur. In de notulen wordt deze 

adviseur steevast afgekort met G. A.  

  

Op 5 juli komt de ledenvergadering bijeen in het Gezellengebouw. Ook de geestelijk adviseur, Rector 

Boon, is aanwezig. Uit de notulen van secretaris Jonker (hij is secretaris van AFC in de periode 1934 - 1937) 

komt het volgende citaat: “Tot slot van de vergadering kreeg de G.A. het woord waarvan hij gebruik maakte 

om de leden aan te sporen om toch vooral goede principieele sporters te zijn. Dit word niet alleen gevraagd 

op het voetbalveld maar op alle plaatsen waar wij ons bevinden. De G.A. drong er vooral bij de leden op aan 

om niet onze medewerking te geven aan gemengd zwemmen en zonnebaden. Nadat de voorz. nog even op het 

betoog van de G.A. was ingegaan en dit vooral ondersteunde sloot de voorz. de vergadering met de Chr. 

groet.” Met voorz. wordt bedoeld de voorzitter, en met Chr. groet de christelijke groet. Uit bovenstaande 

zal duidelijk worden dat AFC een duidelijke rooms-katholieke signatuur heeft in die tijd. De priesters en 

broeders uit Alkmaar hebben veel invloed op het reilen en zeilen van de vereniging.   

  

In de ledenvergadering van 20 augustus presenteert de propagandacommissie de plannen voor de komende 

periode. Er zal een verloting worden gehouden en de commissie zal ook een sportdag organiseren. Deze 

sportdag zal voorafgegaan worden door “een H. Mis met algemeene H. Communie der leden waarna een 

gezamenlijk ontbijt.”  

  

Ook in 1937 moet er contributie betaald worden. De senioren betalen per week 25 cent, de junioren 10 cent 

en de steunende leden (donateurs) 15 cent. Werkloze senioren betalen slechts 15 cent. 

  

De penningmeester heeft het niet makkelijk. Er moet met name op de post reiskosten bezuinigd worden. Bij 

de uitwedstrijden moeten de spelers voortaan zelf ¼ gedeelte van de reiskosten vergoeden.   

  

Het eerste notulenboek van AFC begint met de notulen van de bestuursvergaderingen uit 1937. Uit deze 

notulen valt op te maken dat in 1937 niet alleen mensen gebruik maakten van het voetbalveld aan de 

Westerweg, maar ook een aantal viervoeters. Ten eerste wordt het veld namelijk ook verhuurd aan 

de windhondenvereniging die op het veld zogenaamde windhondenrennen organiseert. Daarnaast komt er ook 

nog een andere dierensoort voor: “De heer Schilder heeft enige malen opgemerkt dat de heer Koopman, 

wonende nabij het café van den heer Verberne, zijn konijnen op ’t veld laat lopen. De heer Koopman zal 

schriftelijk worden verzocht hiermede te willen staken.”  

 

Bovengenoemde heer Verberne is de eigenaar van het reeds eerder genoemde café Sportlust. Hij is samen 

met dhr. Zijp tevens eigenaar van het voetbalterrein van AFC. Hieronder zien we het huurcontract van het 

AFC - terrein dat in 1937 afgesloten wordt. Namens AFC wordt het contract ondertekend door voorzitter 

Vok Keijsper (hij is in 1936 Th. van den Aakster opgevolgd) en secretaris Gerard Jonker.  

 

 

 

 



   

 



 


