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In het seizoen 2006-2007 doen er namens AFC’34 52 teams mee aan de competities van de KNVB. Dit zijn 

er 2 meer dan het seizoen ervoor. De jeugdafdeling bestaat inclusief 2 meidenteams uit 34 teams, de 

seniorenafdeling bestaat uit 10 teams en de zaalvoetbalafdeling uit 8.  

  

Kampioenschappen worden binnengehaald door Zondag 5, F2, F4, F5, F7, D4 (zelfs twee keer, in na- en 

voorjaarscompetitie), en C4.  

  

Zondag 1 start de competitie in de 1e klasse A zeer moeizaam, maar kan zich daarna herpakken en zelfs de 

2e en de 3e periode winnend afsluiten, waardoor het in de nacompetitie nog kan meedingen naar een plaats in 

de Hoofdklasse. SC Feijenoord drukt het vlaggenschip  met de neus op de feiten. “We hebben een jong en 

aardig team, maar zijn op dit moment (nog) niet hoofdklassenwaardig.” 

  

Zondag 2 maakt het seizoen niet af. Mede door diverse blessures was de zondagselectie zo smal geworden, 

dat er geen tweede elftal meer samengesteld kon worden. Het bestuur werd in het najaar van 2006 ertoe 

gedwongen dit team uit de competitie terug te trekken. Een pijnlijke maar  onvermijdelijke beslissing, 

hetgeen ook tot gevolg zou hebben dat het tweede daardoor ook helaas moet degraderen uit de Reserve 

Hoofdklasse.  

  

Gedurende het seizoen 2006-2007 is er door het bestuur hard gewerkt om de technische staf van de 

zondagselectie te versterken. Met ingang van het seizoen 2007-2008 is er naast de hoofdtrainer nu ook 

een assistent-trainer, een keeperstrainer, een trainer voor het 2e elftal, en is er in de persoon van Gerard 

de Groot nu ook een technisch coördinator, die vanuit zijn functie verantwoordelijk is voor het technisch 

beleid binnen AFC’34.  

  

 

 
 

De zondagselectie inclusief technische staf en begeleiders 

bij de start van het seizoen 2007-2008 

  

Bij de accommodatie is er nogal sprake van achterstallig onderhoud. Zowel het dak van het 

kleedkamergebouw als de boiler van de douche-installatie moeten nodig vernieuwd worden. De geldmiddelen 

ontbreken echter. Daarom wordt in januari 2007 een buitengewone algemene ledenvergadering gehouden. Er 

is slechts één agendapunt: Het bestuur stelt de aanwezige leden voor een krediet aan te vragen van € 

35.000,- , dit alles om het opknappen van de accommodatie mogelijk te maken. Het voorstel wordt 

aangenomen.  

  



Bovenstaand besluit was wellicht niet nodig geweest als het bestuur toen had geweten welke verrassing 

eraan zat te komen. In april 2007 krijgt het bestuur immers te horen dat AFC’34 in aanmerking komt voor 

een mooie subsidie vanuit de gemeente Alkmaar. Voorwaarde voor deze subsidie is dat het bedrag ten goede 

zal komen aan het opknappen van de accommodatie. Door deze subsidie kunnen nog een aantal zaken 

gerealiseerd worden, zoals het vervangen van de boeidelen van de kantine en de lichtinstallatie van het 

(gras)trainingsveld.  

  

Er gebeurt natuurlijk nog veel meer in 2007. In de kantine worden een beamer en een groot scherm 

geïnstalleerd, de spelerspas wordt verplicht gesteld voor alle spelende leden, behalve de E- en de F-pupillen, 

er wordt door AFC’34 en AZ een (tweede) samenwerkingsovereenkomst afgesloten, en supervrijwilliger Jan 

Leek ontvangt tijdens het Sluitingsweekend een Koninklijke onderscheiding vanwege zijn grote verdiensten 

voor de jeugdafdeling van AFC'34. 

  

 

 
 

Jan Leek wordt na het ontvangen van de onderscheiding gefeliciteerd door Bert Veelders 

 

 

 
 

Een blik op het hoofdveld tijdens het Sluitingsweekend voor de pupillen in 2007 


