
  2008                                                                                        AFC’34 

 

 

In het seizoen 2007-2008 start AFC’34 met 53 teams. Dit is één meer dan het seizoen ervoor.  Al spoedig 

moet het seniorenteam Zaterdag 2 uit de competitie teruggetrokken worden, zodat de club uiteindelijk net 

als het seizoen ervoor op 52 teams uitkomt.   

  

De prestaties van de senioren- en de zaalvoetbalteams zijn over het algemeen redelijk. Er worden echter 

geen kampioenschappen behaald. Ook bij de jeugdteams zijn er minder kampioenschappen te vieren dan 

gebruikelijk. De positieve uitzonderingen zijn F6 (voorjaarskampioen) en B5.  

  

Zondag 1 eindigt in de 1e Klasse A op een verdienstelijke derde plaats, achter FC Hilversum en Blauw Wit 

Amsterdam.   

  

In mei 2008 wordt een buitengewone algemene ledenvergadering gehouden bij AFC’34. Op de agenda staat 

het voorstel van het bestuur tot contributieverhoging. Het bestuur acht deze verhoging noodzakelijk omdat 

de vereniging in het seizoen 2008-2009 een flink tekort te wachten staat. Dit tekort wordt veroorzaakt 

door hogere vaste kosten, met name t.a.v. energie, onderhoud en verbouwingen aan de accommodatie, 

materialen, KNVB en personeel. Het bestuur realiseert zich dat AFC’34 meer contributie vraagt dan andere 

Alkmaarse voetbalverenigingen. Zo hoog mogelijk spelen met de selectieteams en het hebben van een goede 

voetbalopleiding vragen echter om duurder kader, aldus het bestuur. De leden gaan in de vergadering 

akkoord met de voorgestelde verhoging. Vanaf seizoen 2008-2009 zijn de contributiebedragen als volgt: 

Senioren € 170,-, Junioren A € 140,-, Junioren B € 120,-, Junioren C € 110,-, Meiden A € 120, Meiden B € 

115,-, Meiden C € 110,-, Pupillen D,E en F € 102,50, Pupillen Meisjes € 102,50, Mini’s € 93,50, Zaal € 101,50, 

G-team € 79,50, niet spelende leden € 65,- en donateurs € 45,-.  

  

In 2008 vliegt  de clubfotograaf van AFC’34, Arnold Goossen, in een luchtballon over het complex van “zijn” 

club. Hij heeft uiteraard zijn camera bij zich en schiet dan onderstaand kiekje. De foto geeft een mooi 

overzicht van het AFC-complex anno 2008.  

 

  

 



In de zomer van 2008 viert AFC’er Tom van den Aakster zijn 65e verjaardag. Op zich niets bijzonders. 

Maar dit is het natuurlijk wel, want Tom is als zaalvoetballer nog steeds actief in een van de 

veteranenteams van AFC’34. Voor aanvang van de eerste wedstrijd in het seizoen 2008-2009 wordt Tom 

daarom volkomen terecht door het door het bestuur in het zonnetje gezet.  

 

  

 
 

Tom van de Aakster wordt door voorzitter Loek Berger gefeliciteerd met zijn 65e verjaardag 

  

Met ingang van het seizoen 2008-2009 wordt onder het motto “Sportief AFC’34” op vele manieren 

aandacht geschonken aan het bevorderen en handhaven van sportief gedrag. Het bestuur verzoekt de leden 

en de ouders om het bij AFC “gezellig te houden” en aandacht te schenken aan de volgende 5 afspraken:  

1. Respect! Medespeler, tegenstander, scheidsrechter, toeschouwers of wie dan ook:  we verlangen dat je 

tegen iedereen normaal en vriendelijk doet.       

2. Vaders en moeders: we willen graag dat u positief aanmoedigt (goeie bal!), maar ook dat u tactische 

aanwijzingen (“naar voren!”) overlaat aan de leiders en de trainers. En wij willen dat niemand aanmerkingen 

maakt op de scheidsrechter (ook geen luidruchtig “tjongejongejonge”).   

3. Handen thuis. Met andere woorden: je blijft van elkaar af. Ook grove overtredingen tijdens het spel zijn 

taboe.  

4. Afblijven: andermans spullen zijn heilig. We verwachten dat je meehelpt ervoor te zorgen dat er niks 

gestolen wordt: a. je laat je eigen kostbare spullen thuis, b. je let op wat er rond de kleedkamers gebeurt 

en c. je doet bij diefstal aangifte bij de politie.  

5. Je helpt mee de kleedkamers, het clubhuis, de velden en de materialen schoon en heel te houden.  

 

  

 



AFC'34 staat in de bestrijding van onsportief gedrag overigens niet alleen. Een groot aantal 

voetbalverenigingen uit Alkmaar en omgeving heeft afspraken gemaakt over maatregelen om ongewenst 

gedrag tegen te gaan. Samen met de KNVB en de gemeente Alkmaar is hiervoor een convenant opgesteld 

met als slogan: “Voetballen doe je samen!”  

 

 

 
 

 

 

In 2008 bestaat AFC’34 74 jaar. De club, die zich reeds aan het voorbereiden is op het 75-jarig jubileum, 

is springlevend en telt naast bovengenoemde Tom van den Aakster nog vele actieve leden. Hieronder een 

drietal foto’s van actieve AFC-leden, van jong tot oud, uit 2008.   

 

 

 

 

  

 
 

Mini’s 1 

 

  



 
 

Meiden Junioren B1 

 

  

 
 

“De oude hap”, een groep oudgedienden van de zaterdagafdeling, die nog iedere week  

met veel plezier met elkaar een partijtje voetbal speelt, het liefst op het gravelveld 


