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Jaarverslag AFC IJburg, seizoen 2010-2011 

In dit jaarverslag geeft het bestuur van AFC IJburg kort de belangrijkste 
ontwikkelingen van het seizoen 2010-2011 weer. 

Sportief Ons karakteristieke witte shirt met rode voetballer-logo is een bekende 
verschijning geworden op de sportvelden in de regio groot-Amsterdam. In het 
seizoen 2010-2011 hadden we 23 pupillen- en juniorenteams (4 D-, 8 E- en 11 F) en 
natuurlijk 10 mini-teams. Naast heel veel plezier was er ook weer sportief succes: de 
E3, F1 en F2 werden voorjaarskampioen! Het seizoen bracht verder finalisten, 
toernooien, ouderavonden, droomdoelpunten afgewisseld met ijselijke missers, 
weergaloze reddingen en kapitale blunders, beslissende wedstrijden voor een haag 
van toeschouwers versus trainingen in guur weer in een verlaten park op een 
druilerige herfstmiddag. Het was er allemaal in het Diemerpark, het epicentrum van 
sportief IJburg. 

Ook niet onvermeld mogen blijven de vele diploma’ s die zijn behaald door onze 
trainers en begeleiders, variërend van KNVB pupillentrainer of keeperscoach tot de 
welbekende EHBO, allemaal stappen om van AFC IJburg een nog betere en 
completere voetbalclub te maken. Mooie momenten waren er op ons sportpark ook 
in de herfst bij de eerste Pupillendag AFC IJburg en in mei bij het eerste AFC IJburg 
Meidentoernooi. Plus, op de valreep van het seizoen, een heus mini-toernooi voor de 
Messi’s van morgen. Ook de senioren werden gedurende het seizoen bekende 
gezichten op het sportpark; de voetballers van FC BUF spelen op donderdagavond 
en zondagochtend hun onderlinge partijen op het kunstgras. 

Accommodatie 2010-2011 was het eerste seizoen op Sportpark IJburg en onze 
velden zijn vanaf het eerste moment goed bespeeld. Voorlopig natuurlijk vooral op de 
zaterdag maar ook de zondag zal vanzelf ‘vollopen’. Het kunstgrasveld is van een 
speciaal soort om de bewegingen in de ondergrond op te kunnen vangen. Diverse 
metingen hebben uitgewezen dat het veld zich bijzonder goed houdt; een hoopvolle 
constatering op de weg naar uitbreiding. Het grasveld leverde meer problemen op, 
vooral door de grote konijnenpopulatie in het park. Vele gaten moesten gedicht 
worden om veilig te kunnen voetballen, hopelijk doet iedereen het hek achter zich 
dicht zodat de konijnen buiten blijven. 

In oktober werd de noodkantine opgeleverd, wederom een mijlpaal voor de club! Het 
heeft veel vrijwilligers vele uren van de straat gehouden maar na flinke 
opstartproblemen is de kantine een echt thuis voor AFC IJburgers geworden! Ieder 
weekend gaan er honderden kopjes koffie, thee, tosti’s en andere lekkere dingen 
over de toonbank. In de kantine worden ook veel vergaderingen en besprekingen 
gehouden en natuurlijk de nodige feesten en barbecues! 

Vrijwilligers Het voorgaande is onmogelijk zonder de inzet van vele vrijwilligers. De 
club heeft al deze vrijwilligers met een groot vrijwilligersfeest bedankt voor hun 
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tomeloze inzet in de afgelopen jaren. Het feest was, ondanks het slechte weer, een 
groot succes! 

Bestuurlijk Ook in seizoen 2010-2011 is het bestuur van samenstelling gewijzigd. 
Johan Breeuwer stopte per 1 oktober 2010 met zijn werkzaamheden en ook de 
penningmeester stopte in 2010 met zijn taken. Dat de bereidwilligheid van 
vrijwilligers groot is, bleek ook nu maar weer eens want in korte tijd waren 
volwaardige opvolgers gevonden. Jurgen Jaab is inmiddels algemeen bestuurslid 
met als specialiteit juridische zaken en Martijn Jansen is onze penningmeester. Het 
bestuur heeft zich in 2010-2011 hoofdzakelijk gericht op het tot stand brengen van 
een volwaardige voetbalclub. Veel energie is gestoken in het realiseren van de 
accommodatie (velden en kantine) en de dagelijkse gang van zaken. 

Namens het bestuur van AFC IJburg, Fred Coesel Voorzitter 

 


