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Het ledenaantal van AFC’34 neemt ook in het seizoen ’87-’88 flink af. Had de club het seizoen ervoor nog 48 

teams, dit seizoen zijn dat er nog maar 40. Deze teams zijn als volgt verdeeld: senioren: 16, junioren: 6, 

pupillen: 8, en de zaalvoetbalafdeling: 10.  

  

Over de prestaties van deze elftallen in het seizoen lezen we in het jaarverslag van secretaris Bert 

Veelders het volgende: “Op het gebied van het veldvoetbal mogen wij het afgelopen seizoen wel als een 

rampjaar beschouwen, gezien de degradatie van het vlaggeschip uit de Hoofdklasse waarin het vijf jaar 

vertoefde (Zondag 1 degradeert na het 1-2 verlies in een beslissingswedstrijd tegen EDO op het terrein van 

DWV), de terugval van Junioren A1 uit de L.J.C. (landelijke jeugdcompetitie) naar de I.J.C. (interregionale 

jeugdcompetitie) en de degradatie van het derde uit de reserve-hoofdklasse van de afdeling. Gelukkig 

wisten het tweede zondagteam en Zaterdag 1, zij het met moeite, zich te handhaven. Bij de 

zaalvoetbalafdeling stonden de gezichten vrolijker, daar Heren 1 kampioen werd, hetgeen inhoudt dat dit 

team in het seizoen1988/’89 uitkomt in de hoofdklasse van het rayon Alkmaar. Ook Veteranen I werd met 

grote overmacht kampioen.”  

  

Naast de hierboven genoemde teams Zondag 1, Zondag 3 en Junioren A1 degraderen ook Zondag 5, Zondag 

7, Zaterdag 5, Junioren B2, en van de zaalvoetbalafdeling Heren 3, 4 en 5. Er worden 3 teams kampioen: van 

de zaalvoetbalafdeling Heren 1 en Veteranen 1, en van de veldvoetbalafdeling: Junioren B1. Al met al een 

magere oogst.  

  

In het jaarverslag deelt Bert Veelders tevens “met droefenis” mee dat de 15 jaar oude kabaretgroep van 

AFC’34, het HIK, er mee gaat stoppen. HIK wordt opgeheven wegens gebrek aan mankracht en een langzaam 

wegebbende inspiratiebron. Op 12 maart 1988 treedt de groep voor het laatst op met de show “Dacht ik het 

niet”.   

  

In maart 1988 dient technisch manager/hoofdtrainer Frits Soetekouw een jeugdplan in bij het bestuur. 

Onderdeel van dit plan is het aantrekken van goede jeugdtrainers. “Daar een dergelijk plan veel geld gaat 

kosten”, zo lezen we in de notulen van de bestuursvergaderingen uit 1988, “is het idee voor een loterij 

ontstaan, waarin 1000 loten à ƒ 100,- verkocht moeten worden. De opbrengst van deze loterij moet het op 

te zetten jeugdplan de eerste drie jaar financieel ondersteunen. De hoofdprijs zou een auto moeten 

worden.” In eerste instantie wordt gedacht de trekking van de loterij te laten plaatsvinden op Sluitingsdag 

1988. In april neemt het bestuur het besluit de trekking te verrichten tijdens de eerste thuiswedstrijd van 

het eerste elftal in het nieuwe seizoen. In juni blijkt dat het niet goed gaat met de verkoop van de loten, er 

zijn dan nog maar 141 loten verkocht. In augustus deelt het bestuur mee dat de trekking naar een nog later 

tijdstip wordt verschoven. In september lezen we in de notulen: “Niemand weet hoe de stand van zaken van 

de lotenverkoop is.” Begin oktober zijn er nog steeds weinig loten verkocht. Het bestuur besluit een 

commissie van 5 personen te formeren die zich met de loterij gaat bezighouden. Eind oktober blijkt dat er 

uitstel voor de loterij is aangevraagd tot 30 juni 1989.  

 

 

 

 

 

Hiernaast de voorzijde van een van de loten  

van de loterij uit 1988. 

 

Op de tekening van oud-lid Jan Pannekeet  

zien we hoe het hoofdveld eruit zag 

in de tijd dat er nog geen reclameborden  

bestonden. 

 



Eind oktober blijkt ook dat de bedenker van het jeugdplan, Frits Soetekouw, bij het bestuur zijn ontslag 

heeft aangeboden. Zijn duo-partner, Piet van Houwelingen, krijgt daarna de volledige verantwoording voor 

het eerste elftal, daarbij geassisteerd door oud-keeper Rob Boersma.   

  

In september 1988 wordt duidelijk dat het binnen het bestuur niet klikt met de nieuwe voorzitter, Gerard 

Hoogeboom, die sinds augustus 1987 de voorzittershamer hanteert. In de bestuursvergadering van 5 

september 1988 neemt het oudste bestuurslid namens een meerderheid van het bestuur het woord en 

verzoekt de voorzitter zijn functie als voorzitter terug te geven. Op 26 september deelt Gerard 

Hoogeboom het bestuur mee, “dat hij wegens drukke werkomstandigheden bedankt als bestuurslid”. Als op 

17 oktober de jaarvergadering gehouden wordt, zit hij voor het laatst een AFC-vergadering voor. In zijn 

slotwoord vat hij het seizoen ’87-’88 samen als een hectisch seizoen, zowel bestuurlijk als sportief gezien, 

wenst hij de vereniging veel succes en roept hij een ieder op tot saamhorigheid. “Laten we er met z’n allen 

voor zorgen dat de vereniging niet verder afglijdt.”  

  

Tijdens de jaarvergadering wordt bestuurslid Arie de Lange in het zonnetje gezet, omdat hij maar liefst 25 

jaar lang bestuurslid is van AFC’34. Hij ontvangt van de club een karaf en van de KNVB de zilveren KNVB-

speld.  

  

Na de jaarvergadering wordt Gerard Klaver waarnemend voorzitter. In december 1988 wordt bekend 

gemaakt dat het nieuwe bestuurslid Jan Ory na de winterstop het voorzitterschap op zich zal nemen.  

  

Financieel gezien is het seizoen ’87-’88 een redelijk seizoen. Er is een voordelig exploitatie-resultaat van 

bijna ƒ 8200,-. Dit resultaat is mede veroorzaakt door de vergoeding die AZ betaalt voor oud-AFC’er Hans 

Visser en een inpakactie bij de firma Dimak, waaraan 50 AFC’ers belangeloos hebben meegewerkt. De 

begroting voor het seizoen ’88-’89 laat echter een tekort zien van ƒ 25.000,-. Dit tekort baart het bestuur 

zeer veel zorgen. Daarom roept men alle leden op van de loterij een groot succes te maken. “Deze actie 

móét slagen om het financieel tekort te dekken.” Eind december zijn 600 van de 1000 loten verkocht.   

 

 


