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Jaarverslag 2012 – 2013 
Jaarverslag AFC IJburg, seizoen 2012-2013 

In dit jaarverslag geeft het bestuur van AFC IJburg de belangrijkste ontwikkelingen 
van seizoen 2012- 2013 weer. 

Sportiviteit & Respect 
Op maandag 3 december 2012 overleed grensrechter Richard Nieuwenhuizen aan 
de gevolgen van een mishandeling tijdens een wedstrijd. Zijn overlijden schokte en 
verbijsterde AFC IJburg, de hele voetbalwereld, heel Nederland. Een voetballoos 
amateurweekeinde volgde, met ook bij onze club een bijeenkomst tegen geweld en 
ander ongewenst gedrag op de voetbalvelden. Vele leden, ouders, trainers, 
wethouder sport van de Gemeente Amsterdam Eric van der Burg en andere 
geïnteresseerden stonden stil bij het overlijden van de grensrechter van Buitenboys 
en gingen met het bestuur en met elkaar in gesprek. Vrijwilligers meldden zich aan 
om alle ideeën op zeer korte termijn te vertalen in heldere afspraken en concrete 
acties. 

Dat is gelukkig ook gebeurd. We zijn gestart met de velddienst waarbij het bestuur en 
andere kaderleden samen met ouders zorgen voor een sportief verloop van de 
wedstrijddagen. Ook introduceerden we de zes nieuwe regels voor sportiviteit & 
respect op en rond onze velden: 

1. We hebben respect voor elkaar 

2. We zijn zuinig op het veld en de materialen 

3. We accepteren de beslissing van de scheidsrechter 

4. We lossen problemen op door te praten 

5. We spreken af: stop = stop! 

6. We staan als publiek achter de hekken 

In februari heeft het bestuur helaas hard moeten ingrijpen tijdens een wedstrijd maar 
daar ook geen moment over getwijfeld. Tijdens en na de wedstrijd AFC IJburg C2 - 
Overbos C4 hebben enkele spelers van AFC IJburg zich schandelijk misdragen. Het 
bestuur achtte de kans op herhaling bijzonder groot. In de dagen na de wedstrijd 
heeft het bestuur de C2 met onmiddellijke ingang uit de competitie genomen en alle 
trainingen stopgezet. De spelers die zich misdragen hebben en de ouders van deze 
spelers hebben zich moeten verantwoorden bij de tuchtcommissie. De speler die 
werd gezien als de grootste misdrager bleek geen lid van AFC IJburg te zijn 
waardoor strafmaatregelen helaas niet konden worden opgelegd. Het was wel weer 
een belangrijk signaal om nog scherper te zijn op controle van spelerspassen. Twee 
andere betrokken spelers hebben een voorwaardelijk royement en een taakstraf bij 
de club opgelegd gekregen. 
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Sportief 
Ondanks het uitblijven van uitbreiding van het aantal voetbalvelden bij aanvang van 
het seizoen, lukte het toch weer om nog meer kinderen aan het voetballen te krijgen. 
Maar liefst 48 teams zijn vorig seizoen gestart: 10 mini-teams, 14 F-pupillenteams, 
14 E-teams, 7 D-elftallen en 3 C-juniorenelftallen. Met op donderdagavond en 
zondagochtend natuurlijk de senioren van FC BUF. Op vrijdagavond traint er met 
ingang van het seizoen 2012-2013 een groep bewoners van het Martien 
Schaaperhuis, uiteraard onder begeleiding en tegen betaling van contributie. Een 
historisch kampioenschap werd behaald door ons eerstejaars meiden D-elftal. 
Historisch, want voor het eerst in onze geschiedenis sleepte een IJburgs 
meidenvoetbalteam een kampioenschap in de wacht! 

Accommodatie 
 

 Over de velden: in juni 2011 besloot Stadsdeel Oost tot uitbreiding van 
Sportpark IJburg tot uiteindelijk zes kunstgrasvelden waarvan drie 
voetbalvelden. In het afgelopen seizoen zijn de uitbreidingsplannen verder 
uitgewerkt met als voorlopig resultaat de versnelde aanleg van ons tweede 
kunstgrasvoetbalveld in het najaar, helaas nog zonder verlichting. Ondanks alle 
werkzaamheden voor de aanleg van het tweede veld, hebben we als club 
gewoon kunnen doordraaien. Het was krap maar door o.a. in die periode meer 
uitwedstrijden in te plannen, is het allemaal gelukt. 

 Kantine/clubgebouwen: naast de uitbreiding met het kunstgrasveld kregen in 
het seizoen 2012- 2013 ook de plannen voor een nieuw clubgebouw steeds 
meer vorm. Er zijn vele uren gaan zitten in het uitwerken van wensen, eisen en 
(financiële) mogelijkheden. Op 20 december heeft het bestuur van AFC IJburg 
bij de Gemeente de vergunning aangevraagd voor een tijdelijk clubgebouw 
voor een periode van 5 jaar. Na deze periode moeten er voldoende financiële 
middelen zijn om een definitief clubhuis neer te zetten. Het tijdelijk clubgebouw 
bestaat uit twee éénlaagse houten gebouwen: een kantinegebouw en een 
kleedkamergebouw. Op 21 februari heeft AFC IJburg bij de Gemeente 
Amsterdam subsidie aangevraagd voor een tijdelijk clubgebouw in het kader 
van de ‘een-derde-regeling’. In april heeft de vereniging ‘Vrienden van het 
Diemerpark’ besloten om, na een verhelderend en constructief gesprek met het 
bestuur van AFC IJburg, het ingediende bezwaarschrift tegen de 
omgevingsvergunning voor het tijdelijke clubhuis in te trekken. Op donderdag 
30 mei 2013 werden de plannen voor de nieuwe (tijdelijke) clubgebouwen van 
AFC IJburg goedgekeurd door een buitengewone ledenvergadering. Een ander 
heuglijk feit was de aanstelling van de kantinebeheerder in april. De kantine is 
daardoor iedere werkdag van 15:00 tot ongeveer 19:30 uur geopend en 
bemand. 

 Het parkeren... In september 2012 is de gemeente begonnen met een proef om 
bezoekers van Sportpark IJburg te laten parkeren in de parkeergarage van 
winkelcentrum IJburg met als doel de parkeeroverlast in de Oeverzeggestraat 
en omgeving aan te pakken. De resultaten van deze proef zijn aan de raad van 
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Stadsdeel Oost voorgelegd. Uiteindelijk heeft de stadsdeelraad de 
parkeergarageoptie laten vallen als optie voor de oplossing van het 
parkeerprobleem en neemt zij de resultaten mee in het maken van keuzes over 
verdere inrichting van het Sportpark IJburg in het Diemerpark. Het parkeren 
maakt onderdeel uit van een nieuw bestemmingsplan. Alleen na vaststelling 
van dit bestemmingsplan, kan er verlichting op ons tweede kunstgrasveld 
worden aangelegd en is de aanleg van een derde veld mogelijk. In maart en 
april 2013 is er weer een commissie- en raadsvergadering van Stadsdeel Oost 
besteed aan het parkeren zonder echte beslissingen te nemen. Er is toen wel 
besloten om een participatietraject te starten waarbij de deelraad voor 1 
december 2013 een definitieve beslissing moet nemen. 

 Inbraken, diefstal, vandalisme en overlast: door de afgelegen ligging en vrije 
toegankelijkheid is Sportpark IJburg helaas een gewild doelwit van mensen die 
niet van andermans spullen af kunnen blijven. In het seizoen 2012-2013 is er 
o.a. twee keer ingebroken in de kantine (o.a. de tv is gestolen), zijn onderdelen 
van doelen gestolen, netten stukgemaakt, meerdere fietsen gestolen en zijn 
deurklinken en reclameborden gesloopt. Het bestuur van AFC IJburg heeft 
aangifte gedaan en we zijn in gesprek gegaan met de buurtregisseur van de 
politie. Daarnaast is het Meldpunt Zorg & Overlast van Stadsdeel Oost 
ingeschakeld. 

 
Uitvoering technisch beleidsplan 2012-2017 
 
Het seizoen 2012-2013 stond technisch gezien in het teken van het begin van het in 
de praktijk brengen van het technisch beleidsplan 2012-2017. Er is een grote stap 
gezet met de personele invulling van het technisch kader. Daarnaast werd op zondag 
28 oktober 2012 het convenant tussen AFC IJburg en FC Volendam ondertekend. 
Het uitwisselen van informatie en kennis zal er toe bijdragen dat de jeugdopleiding 
van AFC IJburg hier voordelen uit kan halen. In maart 2013 werd een hoofd 
jeugdopleiding aangesteld als nieuwe stap in de professionalisering van onze 
jeugdopleiding. 

Benoeming Marco Medik tot erelid 
Op de Algemene Ledenvergadering van 27 september 2012 is Marco Medik 
benoemd tot erelid van AFC IJburg! Hij is daarmee de eerste die deze titel mag 
dragen. Marco is de grondlegger van voetbal op IJburg en was jarenlang technisch 
jeugdcoördinator maar vooral steun en toeverlaat van en voor onze club. 

In veilige handen / Voorkomen van seksuele intimidatie 
In maart 2013 zijn er berichten ontvangen over het lastigvallen van kinderen rondom 
de sportvelden. In enkele gevallen is er aangifte gedaan bij de politie. Het bestuur 
van AFC IJburg heeft zelf geen meldingen ontvangen. Toch hebben wij alle ouders 
met klem geadviseerd om kinderen niet alleen naar huis te laten fietsen en heeft het 
bestuur intensief contact gehad met de politie. 

In het seizoen 2012-2013 hebben we ook een start gemaakt met het in de praktijk 
brengen van het NOC*NSF traject Voorkomen van seksuele intimidatie. We zijn 
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begonnen met het verplicht stellen van de Verklaring Omtrent het Gedrag voor alle 
bestuursleden, TJC’s en de kantinebeheerder. Deze zijn ook allemaal ontvangen. 

Voetbal(in)formatiedag 
Op 29 juni organiseerden we voor het eerst de voetbal(in)formatiedag. Doel van de 
dag was om voor de start van het nieuwe seizoen 2013-2014 alle teamrollen al 
ingevuld te hebben en dat is gelukt: van de 45 wedstrijdteams werden op de dag zelf 
al voor 43 teams alle teamrollen ingevuld. Voor alle mini- teams waren alle rollen in 
aparte bijeenkomsten al ingevuld. 

Vrijwilligers 
AFC IJburg staat of valt met de inzet van vrijwilligers. Het bestuur bedankt alle 
vrijwilligers die zich met hart en ziel inzetten voor onze club en we hopen nog lang op 
jullie te mogen rekenen! 

Bestuur 
Het bestuur van AFC IJburg kende in het seizoen 2012-2013 geen personele 
wijzigingen en bestond uit Rutger Groot (secretaris), Martijn Jansen 
(penningmeester), Michiel van Baarsen (algemeen bestuurslid), Jurgen Jaab 
(algemeen bestuurslid met portefeuille juridische zaken), Mo el Bouchaibi (algemeen 
bestuurslid met portefeuille technische zaken) en voorzitter Fred Coesel. 

Met vriendelijke groet, 
Namens het bestuur van AFC IJburg, Fred Coesel 
Voorzitter  

 


