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In februari 1968 wordt een tussentijdse ledenvergadering gehouden in “De Keizerskroon”. Het 

belangrijkste agendapunt is het afscheid van oud-voorzitter Jan de Lange. “De oud-voorzitter wilde bij de 

laatst gehouden ledenvergadering van geen officieel afscheid weten. Maar een voorzitter, die na vele jaren 

zeer actief te zijn geweest, nu vanwege drukke werkzaamheden, helaas de voorzittershamer eigenlijk te 

vroeg moest afstaan, kan niet zo maar vertrekken. Gelukkig is onze Jan de Lange niet geheel verloren 

gegaan voor de vereniging. Hij is namelijk één van de medewerkers voor de oprichting van ons clubhuis.” 

Tijdens de vergadering krijgt Jan de Lange namens de vereniging uit handen van de nieuwe voorzitter, C. 

Wagenmaker, een afscheidscadeau overhandigd, “een boekwerk handelend over de edele viervoeter: het 

paard”.  

  

Een ander belangrijk agendapunt is een discussie over een eventuele naamswijziging van RKAFC. “Men was 

het unaniem eens. Het R.K.A.F.C. als verenigingsnaam blijft voortbestaan. Even werd er fel gereageerd 

waarom opeens het R.K. weg moet. Juist op dit ogenblik geen naamsverandering. Het weglaten geeft des te 

meer aanstoot voor commentaar.” 

  

In het jaarverslag van de secretaris staat ook nog een opmerking over het katholieke karakter van de club. 

“De tijden veranderen en zo zitten wij dus na het vertrek van de Eerw. Broeders uit de jeugdafdeling en nu 

na kapelaan Kas helemaal zonder “geestelijke” inspiratie. Als goede leken zullen wij nu moeten tonen dat 

onze vereniging goed gezond is en zal blijven.”   

  

Tijdens de vergadering van februari wordt ook stilgestaan bij de zilveren clubleden. Een van de leden die 

vanwege “25 jaar trouwe dienst” in het zonnetje wordt gezet, is S. Schaaf. “Van de hr. Schaaf kreeg de 

vereniging voor ieder lustrum een leren bal.” Deze laatste opmerking is tekenend voor deze tijd. Sponsors 

heeft de club nog niet. Wel krijgt de club soms giften, meestal van leden die tevens ondernemer zijn, en 

staan er al jaren advertenties in het clubblad. In de vergadering van februari wordt echter ook een besluit 

genomen over reclame. “Reclame op onze velden is nu toegestaan, dit ter compensatie van de zeer hoge 

huurverhoging. Heren zakenlieden, u weet het, gaarne uw medewerking.“ (In september 1968 wordt in een 

bestuursvergadering de prijs van reclameborden vastgesteld. Een bord van 2,50 meter gaat ƒ 120,- per jaar 

kosten en een bord van 5 meter ƒ 200,- per jaar. De contracten worden afgesloten voor een periode van 5 

jaar.) 

  

Bij de rondvraag doet André op de Weegh het voorstel om ieder seniorenelftal bij toerbeurt te verplichten 

om op zaterdag het gehele sportcomplex schoon te maken. Het voorstel wordt zonder meer aanvaard. “Het 

zesde elftal zal het voorbeeld geven.” 

  

In augustus vindt de reguliere algemene ledenvergadering plaats, opnieuw in “De Keizerskroon”. Het 

financieel overzicht is dan altijd een van de vast punten. “De heer Neeskens (penningmeester) leest de 

balans voor met verzoek om discretie aan de pers. Dit ontlokt enkele discussies met als gevolg dat men het 

er unaniem over eens is dat de buitenwereld gerust mag weten dat ons kapitaaltje met 3 mille is 

teruggelopen in ’t belang van het jeugdwerk. Het is de pers wel toevertrouwd om dit te brengen.” Het totaal 

aan ontvangsten is in het seizoen ’67-’68 ƒ 27.487,-. De belangrijkste bronnen van inkomsten zijn de 

contributie, entreegelden en de voetbalpool. Er wordt ƒ 30.398,- uitgegeven. De belangrijkste 

uitgavenposten zijn reiskosten, huur, bondskosten en trainingskosten. Er is dus inderdaad een tekort van ƒ 

3001,-.  Daarom wordt tijdens de jaarvergadering tevens besloten de contributie te verhogen. De nieuwe 

contributiebedragen zijn: ƒ 4,- voor senioren, ƒ 3,- voor junioren, ƒ 2,- voor adspiranten, ƒ 1,50 voor pupillen 

en ƒ 2,50 voor niet-spelende leden.  

  

Tijdens de rondvraag komt de toestand van de accommodatie ter sprake. “Hr. Van Zanten gooit de knuppel 

in het hoenderhok. Hij vraagt inlichtingen omtrent het vergroten van de kantine en overige accommodatie. 

Ik heb gelezen dat AZ’67 met een handomdraai verbetering heeft gekregen voor de scheidsrechter à ƒ 

23.500,- en nog een vergroting bestuurskamer, behandelkamer, etc. Gaat u eens praten met AZ-bestuur die 

schijnbaar wel weten hoe je het moet aanpakken. De 2e voorzitter zet nu heel uitvoerig uiteen hoe hij met 



de secretaris het afgelopen jaar heeft gewerkt bij gemeente, openbare werken en sport- en badbedrijf. 

Zelfs hedenmorgen nog heeft er een vrij fel gesprek plaatsgevonden met de wethouder van sportzaken, K. 

Kirpensteyn. Ik heb de indruk dat men na dit gesprek wel wat gaat doen. Wij blijven u op de hoogte houden.” 

  

Om in de toekomst een clubhuis te kunnen verwezenlijken wordt er al een aantal jaren actie gevoerd, de 

Actie Clubhuis. In mei is er een loterij t.b.v. “ons trefcentrum”. De hoofdprijs is een wasautomaat van ƒ 

850,-. De organisatie hoopt dat de actie succesvol zal worden, hetgeen bepaald niet gezegd kan worden van 

de vorig jaar gestarte actie “Maakt de goals goud waard”. Deze actie loopt in mei ten einde. Er wordt niet 

veel verdiend, want de hoogte van de opbrengst hangt af van het aantal doelpunten dat het eerste elftal 

scoort in het seizoen ’67-’68, en dat zijn er slechts 25. “Een geluk bij een ongeluk was dat niemand voor het 

seizoen begon zo pessimistisch was, en niemand dan ook zelfs in de buurt van het aantal kwam, zodat de ƒ 

150,-, mede gezien de toch al niet zo grote inzet, niet uitgekeerd zal worden.” 

 

  

 
 

Een van de pupillenteams uit 1968 

 

Staand v.l.n.r.: ?, ?, Arnold Olling, Cees Coppoolse, Jan Schaaf, ? (leider), Ton Klaver.  

Gehurkt v.l.n.r.: Chris Dekker, René Nijman, ? , Jan Broeks en Fons de Vries.  

 

Het in december 1967 gevormde jongerenbestuur organiseert in 1968 de eerste activiteiten t.b.v. de jeugd. 

Op 11 januari is de eerste beatavond in het Kasgebouw. Er komen 30 jongens op af. In de AFC-er staat te 

lezen dat het een goed geslaagd feest is geworden, “maar één ding klopte niet, er waren maar zeven 

meisjes. Jongens, durven jullie niet?” Later in het jaar organiseert men een filmvoorstelling in de 

Agnesschool. Getoond wordt “De laatste troef van de inspecteur”. Een andere activiteit van het 

jongerenbestuur is de uitgave van de zogenaamde Jeugd AFC-er.  

  

Voor het eerst in de geschiedenis van de club wordt het voetbalseizoen afgesloten met een soort 

sluitingsweekend, dan nog sluitingsdagen genoemd. Op zaterdag 15 juni is er een sluitingsdag voor 

adspiranten en junioren. De jeugd kan zich op deze dag vermaken met de volgende spellen: volleybal, 



handbal, hardlopen, verspringen, doelschieten en zaklopen. Een dag later is de eerste sluitingsdag voor de 

senioren. Zij kunnen meedoen aan een afvalwedstrijd op speciaal geconstrueerde fietsen, zaklopen, een 

veldloop, doelschieten, en sprietlopen over een balk over de Hoevervaart. De dag wordt afgesloten met een 

sluitingsbal in “Het Gulden Vlies”.  

 

Natuurlijk wordt er in 1968 ook nog gevoetbald bij RKAFC. Naast de pupillen zijn er 13 adspirantenelftallen, 

6 juniorenelftallen en 9 seniorenelftallen. Vijf elftallen worden kampioen: Senioren 6, Junioren 3, en 

Adspiranten D, F en G.  

 

 

Hieronder een viertal foto's van de allereerste Sluitingsdagen bij RKAFC. 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


