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In het seizoen 2012-2013 heeft AFC’34 49 teams die mee doen aan de competities van de KNVB (dit zijn er 

2 meer dan het seizoen ervoor). De club heeft nu 10 zaalvoetbalteams, 32 jeugdteams en 7 seniorenteams, 

waaronder voor het eerst in de geschiedenis een 35+ team dat meedoet aan de kennismakingstoernooien van 

de bond. Bij het 35+ voetbal speelt men 7 tegen 7 op een half speelveld.  

 

Er worden 4 teams kampioen, namelijk Zaterdag 2 (ook wel Elite 3 genoemd) en de pupillenteam E5, E7 en 

E8. Bij de selectieteams worden er geen kampioenschappen behaald. Toch doen deze teams het behoorlijk 

goed. Junioren A1 draait goed mee in de landelijke 3e divisie, en dit geldt ook voor de B1 in de landelijke 2e 

divisie, C1 in de landelijke 2e divisie en ook voor Pupillen D1 dat tevens in de landelijke 2e divisie speelt.  

Zondag 1 maakt een heel wisselvallig seizoen mee in de 1e Klasse A. Na 8 wedstrijden staat het team met 

slechts 2 punten onderaan. Vanaf wedstrijd nummer 9 gaat het echter opeens een stuk beter. In de 

volgende 11 wedstrijden wordt er 7 keer gewonnen en 4 keer gelijkgespeeld. Uiteindelijk behaalt het 

vlaggenschip een verdienstelijke 6e plaats in de eindrangschikking. Zaterdag 1 eindigt in de 

eindrangschikking van de 4e klasse A op een verdienstelijke 4e plaats.  

 

Aan het einde van het seizoen neemt AFC’34 afscheid van hoofdtrainer Jaap Schilder. De Volendammer is 

dan maar liefst 7 jaar hoofdtrainer van de hoofdmacht geweest. Hij wordt opgevolgd door het trainersduo 

Rob Kleefman en Phuong Nguyen. Laatstgenoemde is geen onbekende binnen de vereniging, daar hij reeds 

een aantal jaren trainer was binnen de jeugdafdeling van AFC’34.  

 

  
 

Links de vertrekkende hoofdtrainer Jaap Schilder, 

rechts het nieuwe trainersduo Rob Kleefman en Phuong Nguyen samen met bestuurslid Sander Brouwer 

 

Op 28 januari wordt er een Buitengewone Ledenvergadering gehouden bij AFC’34. Tijdens deze vergadering 

wordt het besluit genomen om de structuur van de vereniging aan te passen. De organisatie van de 

vereniging wordt voortaan onderverdeeld in een opleidingsdivisie, een recreatiedivisie en de facilitaire 

ondersteuning. Hierdoor wordt met name het voetbalgedeelte veranderd. Alle jeugd- en 

seniorenselectieteams vormen voortaan de opleidingsdivisie, de niet-selectieteams de recreatiedivisie.  

 

De opleidingsdivisie zal worden aangestuurd door het driemanschap Nick Geurtsen (technisch coördinator), 

Frank Wolters (technisch seniorencoördinator) en Jeroen Peetoom (technisch jeugdcoördinator). (In 

november 2013 wordt er echter al afscheid genomen van TJC Jeroen Peetoom. Jeroen gaat dan bij AZ aan 

de slag als jeugdtrainer. Bij AFC worden zijn taken tijdelijk overgenomen door de andere heren van de 

technische staf, Frank Wolters en Nick Geurtsen.)  

 

De uitgangspunten van de opleidingsdivisie zijn: het opleiden van spelers voor Betaald Voetbal Organisaties; 

het opleiden van spelers voor Zondag 1; ieder selectieteam speelt op het niveau dat AFC’34 zich ten doel 

heeft gesteld; ieder 1e selectieteam speelt, indien mogelijk, hoger dan de clubs uit de regio Alkmaar en 



omstreken. AFC’34 wil immers toonaangevend zijn en dat ook uitstralen. Door het nieuwe technische beleid 

zal een aantal wijzigingen plaatsvinden. Zondag 1 gaat voor 75 % uit eigen jeugdspelers bestaan en Zondag 2 

wordt een “onder de 23” elftal. Zondag 1 moet minimaal een stabiele 1e klasser worden. De selectieteams 

van de jeugdafdeling spelen zoveel mogelijk in een van de landelijke divisies.  

 

In bovengenoemde ledenvergadering wordt door penningmeester Theo Klaver tevens een nieuwe versie van 

de begroting voor het seizoen 2012-2013 gepresenteerd. Dit n.a.v. de toezegging van het bestuur (in de 

jaarvergadering van 2012) om in januari 2013 met een aangepaste begroting te komen. Bij de nieuwe 

begroting wordt uitgegaan van een netto resultaat van - € 382,-. De nieuwe begroting ziet er veel positiever 

uit dan die van een paar maanden daarvoor. Dit is vooral mogelijk geworden door een flinke bezuiniging op de 

vergoedingen aan de trainers en de spelers. Tijdens de jaarvergadering van 14 oktober 2013 blijkt dat de 

penningmeester er in januari niet ver naast zat. Het seizoen 2012-2013 wordt uiteindelijk afgesloten met 

een negatief resultaat van - € 562,-. 

 

Ook in 2013 wordt er vanuit het bestuur veel aandacht (en tijd) besteed aan de plannen die er zijn om te 

komen tot een vernieuwde accommodatie. Sinds februari 2009 zijn Sander Brouwer en Jan Ory namens 

AFC’34 in gesprek met de gemeente en AZ over een nieuw  sportcomplex aan de Westrand, dat gebruikt zal 

gaan worden door AFC’34, AZ en rugbyclub ARUFC. Het was soms frustrerend om mee te maken dat er 

maar weinig vorderingen gemaakt werden. Eind september 2013 raakt de zaak echter plotseling in een 

stroomversnelling. Tijdens de jaarvergadering van 14 oktober laat vicevoorzitter Sander Brouwer weten dat 

AFC’34 met de gemeente Alkmaar tot overeenstemming is gekomen over een nieuwe accommodatie.  

 

In grote lijnen zijn met alle betrokken partijen de volgende afspraken gemaakt: AFC’34 krijgt 3 

kunstgrasvelden (het huidige A-veld, een veld achter de huidige tribune en een veld op het huidige 

Evenemententerrein). Het A-veld wordt iets gedraaid en de bestaande tribune wordt weggehaald. AFC’34 

kan op de zaterdagochtenden tot half 1 gebruik maken van het rugbyveld. Er komt een loopbrug over de 

Kromme Sloot naar het 3e veld. AZ geeft een bijdrage van € 450.000,-. AZ zal geen horecavoorzieningen 

treffen. Bezoekers voor AZ gaan gebruikmaken van de horeca van AFC’34. De gemeente geeft ook een 

bijdrage van € 450.000,-. Dit bedrag dekt de integratie van een  nieuwe tribune en een nieuwe 

gemeenteloods in het nieuwe clubhuis van AFC’34.  

 

Tijdens de jaarvergadering maakt het bestuur tevens de plannen bekend voor de bouw van een nieuw 

clubhuis, dat naar verwachting € 1.350.000,- zal gaan kosten. AFC’34 zal met aftrek van de bijdragen van de 

gemeente en AZ zelf een bedrag van € 450.000,- moeten gaan financieren. Het bestuur verzoekt de leden 

dan ook toestemming te geven tot het aangaan van een financiering van dit bedrag. De aanwezige leden gaan 

unaniem akkoord met het voorstel van het bestuur. Hieronder volgt een artikel uit het Noordhollands 

Dagblad van 15 oktober 2013 over het besluit t.a.v. de nieuwbouw.  

 

 



Ondanks bovenstaande blijft het tot eind 2013 onzeker of de plannen t.a.v. een geheel vernieuwde 

accommodatie voor AFC’34 wel zullen doorgaan. De gemeente en AZ zijn er dan immers nog lang niet uit. 

Het grootste struikelblok is de financiering van het AZ-trainingscomplex. Het bestuur van AFC’34 is bij dit 

overleg geen gesprekspartner. Het kan alleen maar afwachten en hopen dat de zaak alsnog in orde komt.  

 

De belangrijkste zaken van 2013 zijn ongetwijfeld de structuurwijziging, de financiële problemen en de 

plannen t.a.v. de accommodatie. Maar uiteraard is er nog meer gebeurd. In januari wordt door secretaris 

Gerard Krom de beschrijving van de historie van AFC’34 afgerond. Hij is hier ruim 8 jaar mee bezig 

geweest. Op 16 maart 2013 wordt al weer de 3e veiling in de historie van de vereniging georganiseerd. 

Opnieuw was de opbrengst geweldig: ca. € 15.000,-. In september wordt de “oude” website vervangen door 

een modernere versie. Tot slot overlijdt op 2 oktober erevoorzitter Bart de Lange. Bart is 53 jaar lid 

geweest van onze vereniging. Hij was 24 jaar bestuurslid, waarvan 22 jaar als voorzitter. Hij stond aan de 

basis van belangrijke veranderingen binnen AFC’34. Onder zijn leiding werd in de jaren ’70 het huidige 

clubgebouw gerealiseerd en maakte het eerste elftal een gigantische sprong van de 4e klasse naar de 

Hoofdklasse. Hij was ongetwijfeld de meest markante AFC’er uit de bijna 80-jarige geschiedenis van de 

club.  

 

Hieronder een foto van Bart de Lange enkele maanden voor zijn overlijden. Daaronder de titel en een foto 

die behoorden bij het wedstrijdverslag (uit het Noordhollands Dagblad) van de eerste wedstrijd van Zondag 

1 na het overlijden van de erevoorzitter.  

 

 
 

 
 

 


