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In 1940 is het ledenaantal van AFC behoorlijk teruggelopen. Op 1 juli 1940 heeft de club nog slechts 71 

leden. Het uitbreken van de tweede wereldoorlog zal hierop ongetwijfeld van invloed zijn geweest.  

  

De secretaris van de club begint het jaarverslag van het seizoen ’39-’40 met de volgende sombere woorden: 

“Wanneer wij ons neerzetten om een overzicht samen te stellen van datgene wat het jaar 1939-1940 ons 

bracht, dan voelen wij die taak aan onze functie verbonden zwaar op de schouders drukken.” Verderop 

meldt hij dat van goede voornemens en gemaakte plannen moest worden afgezien, daar een aantal 

“verschrikkelijke gebeurtenissen gedurende deze periode onze aandacht zouden vragen”. Met blijdschap 

wordt echter ook geconstateerd dat in de beginperiode van de oorlog “geen enkel lid onzer vereniging voor 

het land zijn leven behoefde te geven.” Dat de oorlogssituatie het voetbalgebeuren behoorlijk heeft 

bemoeilijkt zal duidelijk zijn. De strenge winter van dit jaar zorgt daarnaast voor nog andere problemen.  

  

Het financieel overzicht ’39-’40 levert de volgende hoofdzaken op: De totale inkomsten (voornamelijk 

bestaande uit ontvangen contributiebedragen en donaties) bedragen ƒ 910,39. De belangrijkste posten aan 

de uitgavenkant zijn: terreinhuur (ƒ 231,45), reiskosten (ƒ 201,83), contributie voetbalbond DHVB (ƒ 

106,85) en materiaal (ƒ 63,55). De vereniging heeft nog een schuld uitstaan van ƒ 529,55.  

 

In 1940 wordt de DHVB, de 

bond waarbij AFC is aansloten, 

opgeheven. AFC wordt dan 

verplicht zich aan te sluiten bij 

de Noordhollandse Voetbalbond, 

de NHVB. In de Officiële 

Mededelingen van deze bond 

(zie hiernaast) komen we in 

december 1940 de aankondiging 

tegen van de naamsverandering 

van AFC. Deze verandering is 

noodzakelijk geworden door de 

fusie van de voetbalbonden en 

het feit dat er ook in 

Amsterdam een club was met de 

naam A.F.C.  

 

 
 

Uit de notulen van verschillende ledenvergaderingen van dit jaar (deze worden meestal in het Gulden Vlies 

gehouden) tot slot nog een aantal wetenswaardigheden:  

 

De contributie wordt voor het seizoen ‘40-‘41 vastgesteld op 20 cent per week voor de senioren en 10 cent 

voor de junioren.  

 

Er wordt een één cents missie - actie gehouden. Het ophalen van de centen vindt plaats gelijk met het 

ophalen van de contributie. De actie levert een bedrag op van ƒ 4,55.  

 

De zaaltraining kan niet meer plaatsvinden i.v.m. de verduisteringsvoorschriften.  

 

Spelers die zonder afbericht of zonder geldige reden wegblijven worden voortaan voor 4 weken van het 

meespelen in wedstrijden uitgesloten.  

 



Er wordt een discussie gevoerd over het verstrekken van thee bij wedstrijden. De meningen lopen nogal 

uiteen. Besloten wordt in de toekomst alleen thee te verstrekken aan de bezoekers van het eerste elftal.  

 

Er zal voor nieuwe hoekvlaggen gezorgd worden.  

 

“De verbetering der grasmat zal wel tot de vrome wenschen blijven behoren.”  

 

Alle leden worden opgeroepen “overeenkomstig zijn capaciteiten mee te werken aan de grootmaking onzer 

vereeniging, opdat in de nabije toekomst, met een variant op de clubinitialen van AFC zal kunnen worden 

gezegd, dat het in alle opzichten geworden is Alkmaarsch Fijnste Combinatie.”  

 

 

 
 


