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Bij de start van het seizoen 2009-2010 heeft AFC’34 evenals de vorige twee seizoenen in totaal 53 teams. 

De seniorenafdeling groeit van 9 naar 10 teams, de jeugdafdeling loopt flink terug, van 35 naar 30, en de 

zaalvoetbalafdeling groeit enorm, van 9 naar 13 teams. Aan het einde van het seizoen raakt de club tot 

teleurstelling van het bestuur maar liefst 3 (van de 6) zondagseniorenteams kwijt.  

  

Zondag 1 draait een prima seizoen. Tot de laatste wedstrijd is de kans aanwezig om kampioen te worden van 

de 1e klasse A. Door de 2-1 nederlaag bij DWV moet het vlaggenschip echter genoegen nemen met de 

tweede plaats. Hier wordt echter niet lang om getreurd, want ook de tweede plaats is door de invoering van 

de Topklasse voldoende om wederom een plaats in de Hoofdklasse te bewerkstelligen.  

  

Doordat Zondag 1 het seizoen ervoor de halve finale bereikte in de districtsbeker mag het team in het 

seizoen ’09-‘10 tevens meedoen aan de landelijke KNVB-bekercompetitie. De 1e wedstrijd wordt thuis 

gewonnen van Zaamslag (2-1), maar in de 2e ronde wordt AFC’34 uitgeschakeld na een kansloze 1-6 

nederlaag tegen de profs van FC Emmen.   

  

Ook Zaterdag 1 kent een goed seizoen. Het eindigt in de 4e klasse op de 3e plaats. Ook dit team profiteert 

van de invoering van de Topklasse, want ook de 3e plaats is voldoende om te promoveren naar de 3e klasse.  

  

Kampioen worden Zondag 3 (zij winnen maar liefst alle competitiewedstrijden), Heren 3 van de 

zaalvoetbalafdeling, C1 (promoveert daardoor naar de derde divisie landelijk), D2, D4 en F5. 

 

 

  

 
 

 

De gemeente, AZ en AFC’34 zijn ook in 2010 veelvuldig met elkaar in gesprek over een nieuw complex op de 

plek van het huidige AFC - complex, het rugbycomplex en een deel van het evenemententerrein, dat zowel 

door AFC’34 als door AZ  gebruikt zou moeten gaan worden. AZ zou het liefst al bij de start van het 

seizoen 2012-2013 gebruik gaan maken van het nieuwe complex. Concrete resultaten worden er in dit jaar 

echter nog niet geboekt.  

  

Financieel gezien maakt de club een zeer moeilijke periode door. De horecaopbrengsten zijn de laatste 

jaren nog redelijk stabiel gebleven, maar de inkomsten vanuit de sponsoring zijn door de economische crisis 

sterk teruggelopen. Een meevaller is dat het bestuur i.s.m. de Sponsorcommissie begin 2010 erin slaagt is 

om 3 nieuwe hoofdsponsors aan zich te binden. De komende 5 jaar zullen de namen van Vlieg 

Bedrijfsverzekeringen, Witkamp Dienstverleners en Spaander Trends Mannenmode op de shirts van het 

eerste elftal te zien zijn. Hieronder de allereerste voetbalklapper van AFC’34, die in het voorjaar van 2010 

verspreid wordt. Op de klapper zien we de AFC’ers Tim Ruder (links) en Eelke de Graaf (rechts) in actie 

tijdens een wedstrijd tegen De Zouaven. Uiteraard zien we ook de logo’s van de nieuwe hoofdsponsors op de 

klapper staan.  



  

 

 

Om de slechte financiële situatie het hoofd te kunnen bieden organiseert het bestuur in het seizoen 2009-

2010 tweemaal een zogenaamde Brandbijeenkomst, waarbij vele prominente AFC’ers aanwezig zijn. Mede 

door deze Brandbijeenkomsten is er op een aantal terreinen een frisse wind door de vereniging gaan waaien. 

Een goed voorbeeld hiervan is de organisatie van de allereerste veiling bij AFC’34 op 24 april 2010. De 

veiling wordt een groot succes en kent uiteindelijk een prachtige opbrengst van ruim € 15.000,-. Een ander 

voorbeeld is de actie om de Sponsor Bingo Loterij bij de leden onder de aandacht te brengen. In juni 

verzoekt het bestuur de leden die recht hebben op restitutie van de vrijwilligersbijdrage om af te zien van 

deze restitutie. In juli wordt een buitengewone ledenvergadering gehouden waarin de leden akkoord gaan 

met het bestuursvoorstel de contributie met 1 % te verhogen en de selectiebijdrage te verhogen van € 20,- 

naar € 45,-. Bovengenoemde maatregelen alsmede de onverwachte financiële bijdrage die de club ontvangt 

voor het bereiken van de 2e ronde van de KNVB-beker zorgen er uiteindelijk voor dat het seizoen 2009-

2010 financieel gezien toch nog positief afgesloten kan worden.  

  

Tijdens de jaarvergadering die gehouden wordt op 4 oktober 2010 neemt de club afscheid van 

penningmeester Henk van Baarsen. Daar het bestuur er niet in geslaagd is een opvolger voor hem te vinden, 

moet de vereniging na de jaarvergadering verder zonder penningmeester. De voorzitter doet dan ook een 

oproep aan de aanwezige leden om het bestuur te assisteren bij de zoektocht naar een nieuwe 

penningmeester.  

  

Tijdens de jaarvergadering staat de club ook even stil bij een opmerkelijk jubileum, namelijk dat van de 

kantinebeheerder van AFC’34, Willem Borst. Willem wordt in de bloemen gezet, omdat hij maar liefst 25 

jaar bij AFC’34 in dienst is als kantinebeheerder. Willem is daarnaast overigens ook al jarenlang, vanaf de 

oprichting in 1975 van het HIK (Hoef-Inn Kabaret), tegenwoordig HIT (Hoef-Inn Toneel), actief als 

cabaretier en toneelspeler. Hieronder zien we een foto van het HIT-gezelschap dat in het voorjaar van 

2010 het toneelstuk “Gezelschap gezocht” op de AFC-planken bracht. Willem Borst zien we staand, 2e van 

rechts.   

  



 
   

Tijdens de jaarvergadering presenteert het bestuur ook plannen om de organisatie van de verenigingen te 

verbeteren c.q. te vernieuwen. Het bestuur is bezig met de oprichting van een zogenaamde Taskforce. 

Aanleiding hiertoe is dat er best veel goede ideeën zijn binnen de club, maar dat deze vaak niet uitgevoerd 

worden. Bij veel commissies is sprake van verzuiling. Er is te weinig onderlinge samenhang, waardoor 

sommige dingen lang blijven liggen. De Taskforce zal met deze dingen aan de slag gaan. Als voorbeelden van 

zaken, die de Taskforce zou kunnen gaan oppakken, worden genoemd: uitzoeken wat onze leden vinden van 

de club, de sponsoring een impuls geven, het verhogen van de horeca-omzet, het moderniseren van de 

horeca-afdeling, het opknappen van de kleedkamers en het vinden van de juiste relatie tussen recreatief en 

prestatief voetbal bij AFC’34. De taken en de verantwoordelijkheden van de Taskforce zullen zijn: komen 

met vernieuwende ideeën, en ervoor zorgen dat de ideeën uitgevoerd worden. Dit betekent: organiseren, 

coördineren en resultaten volgen.  

  

Tijdens de rondvraag van de eerder genoemde jaarvergadering wordt tot slot ook nog uitgebreid 

gediscussieerd over het steeds groter wordende vrijwilligersprobleem. Jos Vreeker wakkert de discussie 

aan doordat hij voorstelt om de seniorenleden te gaan verplichten om terreindiensten te gaan doen bij 

AFC’34. Hij ziet dit als de beste oplossing om de problemen die er bijvoorbeeld zijn t.a.v. de bezetting van 

het wedstrijdsecretariaat op te lossen. Richard van der Woude laat weten voorstander te zijn van een 

systeem waarbij per team steeds 2 leden op hun wedstrijddag verplicht worden een dagdeel op het complex 

te assisteren. Aad Faasse benadrukt in dit verband het volgende: “Een vereniging is van, voor en door de 

leden.” Het bestuur zegt toe dat het een eventuele wijziging van het vrijwilligersbeleid in beraad zal gaan 

nemen. Tevens meldt het bestuur dat AFC’34 gaat meedoen aan een project om Wajongeren bij 

voetbalverenigingen werkervaring te laten opdoen. Wellicht biedt dit project enig soelaas bij het oplossen 

van vrijwilligerstekort.  

  

Bovenstaand relaas over het jaar 2010 bevat, zo realiseer ik me nog juist bijtijds, heel wat sombere 

klanken. Om het beeld te verdrijven dat er in dit jaar meer slechte dan goede tijden waren, tot slot nog een 

foto met een vrolijke uitstraling. We zien hieronder het juichende Team Kiosk, winnaar van het 

Minimixtoernooi tijdens het Jan Leek Sluitingsweekend van 2010.  

  

 


