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In het seizoen 2011-2012 doen er 47 teams mee aan de competities van de KNVB. AFC’34 heeft bij de 

veldvoetbalafdeling 6 seniorenteams (4 zondag- en 2 zaterdagseniorenteams) en 30 jeugdteams (2 A-

junioren-, 2 B-junioren-, 4 C-junioren-, 6 D-pupillen-, 8 E-pupillen-, 6 F-pupillen- en 2 minipupillenteams). De 

zaalvoetbalafdeling bestaat uit 11 teams (8 heren- en 3 veteranenteams).  

  

Zondag 1 en Zaterdag 1 draaien beiden een slecht seizoen. Zondag 1 wordt in de eindstand één na laatste en 

degradeert na 2 jaar in de Hoofdklasse gespeeld te hebben opnieuw naar de 1e klasse. Zaterdag 1 heeft ook 

een zeer moeizaam jaar. Het eindigt in de competitie als laatste en degradeert daarmee naar de 4e klasse.  

  

Van de 47 teams worden er maar liefst 13 kampioen, een mooi resultaat dat voornamelijk op het conto van 

de jeugdafdeling geschreven mag worden. De kampioensteams zijn Heren 6 en Veteranen 1 van de 

zaalvoetbalafdeling en van de veldvoetbalafdeling Zaterdag 2, Zondag B1, C2, C3, D1, D3, D5 

(winterkampioen), E1 (voorjaarskampioen), F1, F2 en F6.  

 

  

 
 

Het kampioensteam D5 

  

Dat er bij de jeugdteams van AFC’34 veel talenten zitten blijkt ook uit het feit dat er maar liefst 9 

jeugdspelers aan het eind van het seizoen 2011-2012 een overgang weten af te dwingen naar een Betaald 

Voetbal Organisatie. 4 jeugdspelers vertrekken naar AZ en maar liefst 5 spelers uit de AFC’34 Zaterdag C1 

vertrekken naar FC Volendam.  

  

In maart 2012 wordt het archief van de vereniging, dat tot die tijd bewaard werd in een kast in de 

bestuurskamer, overgebracht naar het Regionaal Archief te Alkmaar. Als de verbouwing van de oude 

Ambachtsschool aan de Bergerweg tot Regionaal Archief gereed is, kunnen geïnteresseerden voortaan daar 

terecht om de archiefstukken van de vereniging in te zien. Hieronder het archief van AFC’34 vlak voor de 

verhuizing.  

 



Op 14 mei 2012 wordt er een buitengewone algemene ledenvergadering gehouden. Aan de orde komen twee 

agendapunten: een voorstel tot vernieuwing van het vrijwilligersbeleid en een voorstel tot verhoging van de 

contributie. Beide bestuursvoorstellen worden aangenomen.  

  

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het vorige vrijwilligersbeleid zijn het afschaffen van de 

vrijwilligersbijdrage en het feit dat de seniorenleden en de ouders/verzorgers van de jeugdleden, die geen 

vaste verenigingstaak op zich genomen hebben, met ingang van het seizoen 2012-2013 "verplicht" worden 

om ca. 3 tot 4 keer per seizoen bepaalde hand- en spandiensten voor de vereniging te verrichten. Het 

betreft hier over het algemeen werkzaamheden in de kantine, op het terrein, in het wedstrijdsecretariaat 

en het fluiten van wedstrijden. Er wordt een nieuwe commissie, de Vrijwilligerscommissie, in het leven 

geroepen om het nieuwe beleid verder vorm te geven.     

  

De contributie wordt met ingang van het seizoen 2012-2013 als volgt verhoogd: Voor de senioren met € 8, 

de junioren met € 7, de pupillen met € 6 en de overige leden met € 4. Door het wegvallen van de 

vrijwilligersbijdrage gaan alle leden er in saldo echter juist op vooruit.  

  

In 2012 viert de biljartclub van AFC’34 zijn 30-jarig jubileum. De club heet tegenwoordig “gewoon” 

Biljartclub AFC’34, maar heette in de beginjaren nog “Het Slappe Keutje”. Elke dinsdagavond strijden de 

leden van de biljartclub, “soms fanatieker dan de spelers op het veld”, bij de spelstijlen libre, bandstoten en 

combinatiespel om de eer wie nu weer de bokaal in ontvangst mag nemen.    

 

 
 

De leden van de jubilerende Biljartclub AFC’34 in 2012 

 

Achterste rij v.l.n.r.: André Bolten, Cees Peetoom, Jan Bakker, Mathieu Spoor,  

Jan Venneker, Piet Stam, Rob Schultz en Joop Vreeker  

Onderste rij v.l.n.r.: Nico Sikkelerus, Charles Klein, Koos Ruiter, 

Ernst Vermeulen en Jan Op de Weegh 

  

Op 15 oktober 2012 wordt de jaarvergadering gehouden en presenteert het bestuur o.a. het financieel 

overzicht van het seizoen 2011-2012. Daar de kosten hoger waren dan de opbrengsten laat het overzicht 

een negatief resultaat zien van € 13.843,-. Dit resultaat wordt met name veroorzaakt door de tegenvallende 

opbrengsten van de Hoef-Inn en de sponsoring én de hoge kosten van de trainers en de spelers, die 

gerelateerd kunnen worden aan de hoge ambitie van de vereniging. AFC’34 wil zowel met de senioren- als de 

jeugdselecties immers zo hoog mogelijk spelen. Dat de club financieel gezien in zwaar weer zit, blijkt ook 

uit de  begroting voor het seizoen 2012-2013. De club dreigt opnieuw een heel moeilijk jaar te gaan 

doormaken. Meerdere leden pleiten dan ook voor aanpassing van de begroting. Het bestuur gaat hiermee 

akkoord en zegt toe in januari 2013 een aangepaste begroting aan de leden voor te leggen.   



Tijdens de jaarvergadering neemt de club afscheid van voorzitter Loek Berger, die vanaf 2005 voorzitter 

was van AFC’34. Hij wordt opgevolgd door Michel Zonneveld. De eerste actie van de nieuwe voorzitter 

bestaat uit het benoemen van de oud-voorzitter tot erelid. Hieronder een actiefoto van het nieuwe bestuur, 

gemaakt tijdens bovengenoemde vergadering.  

  

 
 

Het bestuur van AFC’34 in oktober 2012 

 

V.l.n.r.: penningmeester Theo Klaver, secretaris Gerard Krom, de nieuwe voorzitter Michel Zonneveld,  

vicevoorzitter Sander Brouwer en bestuurslid algemene zaken Wim Schoenmaker 

 

Tijdens de jaarvergadering komen ook weer de laatste ontwikkelingen t.a.v. het nieuwe  sportcomplex 

AFC’34/AZ/rugbyclub aan de orde. Het bestuur laat weten dat AZ heeft aangegeven af te zien van de 

eerder gemaakte afspraken m.b.t. de verdeling van het nieuwe complex. Inmiddels is ook duidelijk geworden 

dat AZ afspraken heeft gemaakt met de rugbyclub over een verhuizing van de rugbyclub naar een van de 

nieuwe velden op het evenemententerrein. Op dit moment wordt druk overleg gevoerd over een nieuwe 

verdeling van de velden. AZ is nog steeds voornemens om begin 2014 klaar te zijn met het nieuwe complex. 

Of dit gehaald zal worden, is zeer de vraag. Er wordt immers al vanaf 2009 onderhandeld door de 

verschillende partijen.  

  

Aan het eind van het jaar 2012 worden de leden van het IOT (het interne onderhoudsteam) door het 

bestuur in samenwerking met De Vriendenclub geheel terecht in het zonnetje gezet. Ze worden bedankt 

voor de tomeloze inzet die zij ook dit jaar weer toonden om het complex in een goede staat te behouden en 

ontvangen allen een prachtig Kerstpakket. Met name de “voormannen” Koos Hoogland en Nico Vreeker 

kregen een pluim voor het vele (vaak “ondankbare”) werk dat zij voor de club verrichten.  

  

 
 

Uitreiking van de Kerstpakketten aan de “voormannen” van het IOT 

 

Van links naar rechts Koos Hoogland, bestuurslid Sander Brouwer en Nico Vreeker 


