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Nadat het ledenaantal van AFC’34 een aantal jaren behoorlijk achteruitgegaan is, is er in het seizoen ’89-

’90 gelukkig weer enige groei zichtbaar bij het aantal leden. Het aantal AFC-teams gaat van 39 naar 40.  

  

Op sportief gebied is het seizoen ’89-’90 een seizoen zonder echte hoogtepunten. Er worden 3 teams 

kampioen: Zaterdag 7, Junioren A2 en Junioren B2. De seniorenselectieteams weten zich te handhaven, 

“nadat het er lange tijd zeer somber uitzag in hun klassen”. Het eerste elftal, onder leiding van de nieuwe 

hoofdtrainer Dick de Boer, eindigt uiteindelijk op de 5e plaats in de 1e klasse.  

 

 

 
 

Junioren A1 uit een van de beginjaren ‘90 

 

Staand v.l.n.r.: ?, Jos Cornelisse (trainer), Remco de Kok, Robert Keesen, Michel Robert,  

Dennis Klein, Rob Henke en Charles Klein (leider) 

Gehurkt v.l.n.r.: Peter Gul, Arjan Timmer, Sammy Lambert,Jeroen Vreeker,  

Jacco Woonink, Frank Bugel en Patrick Dekker 

 

  

Nadat het HIK-cabaret in 1988 had besloten te stoppen, vindt in dit seizoen de oprichting plaats van het 

HIT-toneelgezelschap. In maart 1990 worden twee grandioze voorstellingen gegeven van het toneelstuk 

“Goossen en Moossen in dozen”. In het jaarverslag schrijft de secretaris: “Laten we met z’n allen hopen, dat 

dit een jaarlijks terugkerend evenement wordt.” 

  

Financieel gezien draait de vereniging een goed jaar. Het seizoen ’89-’90 wordt afgesloten met een 

voordelig exploitatiesaldo van ƒ 7709,-, terwijl in de begroting was uitgegaan van een tekort van ƒ 22.200,-. 

Hierin was echter nog geen rekening gehouden met de ontvangsten uit de grote loterij. De loterijopbrengst 

(ƒ 21.639,-) zou uiteindelijk voor het grootste deel het begrotingstekort dichten. Andere meevallers zijn de 

transfersommen die AFC’34 van 2 betaalde voetbalclubs mocht ontvangen voor de transfers van Alex 

Pastoor en Marc Snijders, respectievelijk ƒ 4800,- en ƒ 3200,-.  

  

Op het gebied van de sponsoring worden er in 1990 belangrijke stappen vooruit gezet. Op verzoek van 

bestuurslid Ton Maissan wordt in de bestuursvergadering van 26 november het onderwerp sponsoring 

besproken. Er wordt dan met elkaar afgesproken dat de sponsors iets geboden moet worden, zoals reclame 



en een goede ontvangst, dat de sponsoring professioneel aangepakt gaat worden, dat de sponsors duidelijk 

gemaakt moet worden welk doel zij hiermee dienen, en ook dat het rendement van de Club van 100 verhoogd 

moet worden. Ton Maissan biedt aan zich voor de sponsoring te gaan inzetten en mee te helpen ideeën op 

dit gebied te ontwikkelen.  

  

Tot slot in dit jaaroverzicht nog even aandacht voor het IOT, het Interne Onderhouds Team van AFC’34, 

een onmisbare groep vrijwilligers die zich wekelijks inzet om de accommodatie en de materialen van de 

vereniging up to date te houden. Op de foto hieronder zien we het team uit 1990.  

  

 

 
 

V.l.n.r.: W. Vogelzang, W. Rensen, J. Kwant, P. Boekel, A. van Rhoon en H. Borst 

 

In het clubblad van 22 november 1990 lezen we het volgende stukje, aangeleverd door het IOT-lid Willem 

Vogelzang. Het IOT wendt zich in dit stukje tot de spelers, trainers en leiders van AFC en verzoekt hen 

accuraat en zuinig om te gaan met het materiaal van de club. Men presenteert in het stukje tevens een 

overzicht van de zoekgeraakte, teruggevonden en verdwenen wedstrijd- en trainingsballen tijdens het 

seizoen ’89-’90. Uit dit overzicht valt op te maken dat er gedurende dit seizoen maar liefst 183 ballen zijn 

zoekgeraakt. 152 van de 183 worden er door het IOT teruggevonden, waarmee de onmisbaarheid van het 

IOT onmiskenbaar is aangetoond. Koplopers bij het zoekraken van de ballen zijn de 3 B-juniorenteams. Zij 

zorgen ervoor dat er maar liefst 38 ballen zoekraken. Het IOT vindt er gelukkig 33 terug.   

 

  

  


