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In dit jaarverslag geeft het bestuur van AFC IJburg de belangrijkste ontwikkelingen van het seizoen 

2013-2014 weer. Voor het eerst nu ook een geïntegreerd jaarverslag van de technische commissie 

en de sponsorcommissie! 

 

Algemeen 

Het seizoen 2013-2014 was weer een fantastisch en bijzonder jaar. Op 21 november 2013 bestond 

AFC IJburg 5 jaar. Dat moest natuurlijk op grootse wijze gevierd worden maar dan wel in onze nieuwe 

kantine en met lekker voorjaarsweer. Op zaterdag 12 april was het de hele dag feest, een lustrum 

waardig! Het was ook het seizoen van het ontwikkelen en bouwen van twee nieuwe clubgebouwen. 

Daarover verderop in dit jaarverslag meer. Het seizoen begon eigenlijk al op zaterdag 29 juni 2013 

met de eerste editie van de voetbal(in)formatiedag. Op de voetbal(in)formatiedag informeert het 

bestuur alle leden van de club over het komende seizoen en moeten alle teamrollen (trainer, leider, 

scheidsrechter en eventueel grensrechter) worden ingevuld. Het invoeren van de voetbal(in)formatie 

dag betekende een verdere verbetering in de structuur van de club en was meteen een groot succes: 

van de 45 wedstrijdteams werden op dezelfde dag al voor 43 teams alle rollen ingevuld. De overige 2 

teams volgden snel. Voor de 16 mini-teams werd alles geregeld op een aparte avond dus we waren 

nog voor de zomervakantie klaar voor seizoen 2013-2014! 

 

Na de zomer startten we voor het eerst een volledig seizoen met de beschikking over twee 

kunstgrasvelden met verlichting. Door dat tweede veld konden we de wachtlijst eindelijk een flink stuk 

inkorten en breidden we uit met maar liefst 13 teams (van 48 naar 61, ongeveer 700 leden in totaal): 

16 mini-teams, 18 F-pupillenteams, 14 E-teams, 9 D-elftallen, 3 C-juniorenelftallen en voor het eerst 

een B1. Ook voor het eerst: een 35+ seniorenteam! Op vrijdagavond trainde er een groep bewoners 

van het Martien Schaaperhuis, uiteraard onder begeleiding en tegen betaling van contributie. 

Daarnaast voetbalden er natuurlijk op donderdagavond en zondagochtend de senioren van FC BUF. 
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Accommodatie 

AFC IJburg staat in de top 3 van verenigingen met de meeste jeugdvoetballers van Amsterdam en 

dat worden er elk jaar meer. Een eigen kantine met voldoende kleedkamers hoort daar natuurlijk bij 

en we zijn dan ook enorm trots dat we dat in dit seizoen gerealiseerd hebben.  

 

 
 

Op 21 mei 2014 kwam het heuglijke bericht dat de Raad van State het beroep van de vereniging 

Vereniging Vrienden van het Diemerpark / Hou Diemerpark Groen tegen het op 25 juni 2013 

vastgestelde bestemmingsplan "IJburg, 1e fase", op alle punten ongegrond verklaarde. Niets lijkt een 

uitbreiding met een derde kunstgrasveld nog in de weg te staan.  

 
In veilige handen 

Het bestuur van AFC IJburg ziet het als één van zijn kerntaken om alle leden en met name de jonge 

leden een veilige omgeving te bieden. We willen de huidige situatie waarin kinderen en jongeren 

kunnen groeien en bloeien bij onze club, behouden. Maatregelen nemen om seksuele intimidatie te 

voorkomen horen daarbij; bij AFC IJburg nemen we deze maatregelen onder de noemer 'In veilige 

handen'.  

 

In het seizoen 2012-2013 zijn we begonnen met het verplicht stellen van de Verklaring Omtrent het 

Gedrag (VOG) voor alle trainers en leiders en dat is in het seizoen 2013-2014 doorgezet.   
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Communicatie en publiciteit 

2013-2014 was ook het seizoen van het afscheid van de jaarlijkse gedrukte uitgave van de IJtrapper, 

ons clubblad. Maar niet getreurd, de digitale versies gedurende het seizoen zijn een meer dan 

waardige vervanger. Er gebeurde meer op het digitale vlak: eind 2013 kwamen we met de AFC 

IJburg ClubApp die aan het einde van het seizoen al honderden keren was geïnstalleerd. Op 

Facebook en Twitter groeiden we hard door naar in totaal meer dan 1.000 vrienden of volgers. 

 

Eind 2013 en begin 2014 stond de club veel in de krant. Niet alleen vanwege de lengte van onze 

wachtlijst maar ook door de oplevering van onze nieuwe clubgebouwen en de oprichting van de 

meidenvoetbalschool. 

 

 
 

Sportiviteit & Respect 

In het betaald voetbal ebde de (extra) aandacht voor sportiviteit & respect na het overlijden van 

grensrechter Richard Nieuwenhuizen op maandag 3 december 2012 alweer snel weg. Bij AFC IJburg 

en heel veel andere amateurclubs gelukkig niet. Zo verstuurden we in november 2013 de 

nieuwsbriefspecial over sportiviteit & respect. De velddienst bleek opnieuw enorm waardevol in het 

veilig en sportief kunnen laten voetballen van alle leden en bezoekers. Het is helaas niet allemaal 

rozengeur en maneschijn want het verbale en fysieke geweld is beslist nog niet weg op de 

voetbalvelden. AFC IJburg registreert alle meldingen van binnen en buiten de club die betrekking 

hebben op leden, ouders van leden of bezoekende teams. Het overzicht 2013-2014 betreft 20 

meldingen, variërend van misdragingen op de training, gestaakte wedstrijden, het niet kunnen 

accepteren van de beslissingen van onze scheidsrechters door toeschouwers, coaches en spelers 

van bezoekende verenigingen tot situaties waarbij de scheidsrechter werd uitgescholden of zelfs 

fysiek werd bedreigd. 
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Dergelijk gedrag is volstrekt onacceptabel. Van alle incidenten waarbij bezoekende teams zijn 

betrokken doen wij melding zowel bij het bestuur van de bezoekende vereniging als bij de KNVB; in 

seizoen 2013-2014 gebeurde dit zes keer. De KNVB heeft aangegeven onze meldingen zeer serieus 

te nemen. Waar nodig voert de KNVB gesprekken met de betreffende clubs en nemen ze 

maatregelen. Daarnaast worden veel meldingen als tuchtzaken behandeld door de KNVB 

tuchtcommissie. Diverse voetbalbesturen hebben n.a.v. onze meldingen ingegrepen door spelers en 

coaches te schorsen en door in gesprek te gaan met de teams waar misdragingen plaatsvonden. 

 

We grijpen natuurlijk zelf in wanneer het (ouders van) spelers van AFC IJburg zelf betreft. Dit leidde 

tot zes schorsingen, een royement en een uitschrijving/opzegging na een gesprek met de ouders. 

 

Jaarverslag technische commissie 

De technische commissie heeft het afgelopen seizoen op voetbaltechnische aspecten invulling 

gegeven aan de in het ‘Technisch Beleidsplan  AFC IJburg  Periode: 2012 t/m 2017’ weergegeven 

missie: een gezellige en gezonde vereniging vormen voor alle voetballers op IJburg, jong en oud, 

waarbij zowel op prestatief als recreatief niveau naar sportieve ambities gestreefd kan worden. Mede 

dankzij de inzet van vele vrijwilligers hebben we afgelopen seizoen weer een stap voorwaarts in de 

ontwikkeling van onze vereniging kunnen zetten. We kunnen met z’n allen trots zijn op wat we ook dit 

jaar weer hebben bereikt.  

 

Technische staf 

Met betrekking tot de invulling van het technisch kader hebben we het afgelopen seizoen belangrijke 

stappen gezet. Zo is er voor elke leeftijdscategorie (van mini’s tot en met B) een Technische Jeugd 

Coördinator (TJC) aangesteld en is er ook voor elke competitie spelende leeftijdscategorie (van F tot 

en met B) een hoofdtrainer. Afgelopen seizoen zijn we erin geslaagd om alle selectie- en niet- 

selectietrainers te behouden voor de club; bovendien lukt het ons telkens weer om ervaren en 

betrokken trainers te vinden en te binden aan onze club. Ons beleid is erop gericht om trainers die 

zich aan onze club willen binden de gelegenheid te bieden ook zichzelf te ontwikkelen in het 

trainersvak. Veel trainers hebben dit opgepakt en hebben de kans gegrepen om trainerscursussen te 

volgen van pupillentrainer tot en met TC2. Voor de sportieve ambities van AFC IJburg is dit een 

ontwikkeling die we omarmen.  

 

Teamindeling 

AFC  IJburg is een jonge en ook een heel snel groeiende vereniging. Dit betekent dat veel structuren, 

processen, procedures etc. zich nog in de opbouwfase bevinden. Dit geldt ook voor het 

teamindelingsbeleid en de selectieprocedure. 

 

De teamindeling raakt uiteraard een aantal andere zaken, zoals de selectieprocedure, het 

uitnodigingsbeleid voor nieuwe leden etc. In overleg met het bestuur en technische commissie 

hebben we een aantal basisbesluiten genomen die duidelijkheid verschaffen voor alle processen 

rondom de samenstelling van de teams. Het is een jaarlijks terugkerend proces. Het proces zal 

daarom aan het begin van seizoen 2014/15 geëvalueerd worden zodat we vanuit een lerend 

perspectief de teamindeling en de selectieprocedure nog beter kunnen beheersen. Met bijna 700 

leden en capaciteitsproblemen is het dankzij de inspanning van de TJC-F  gelukt om het 

trainingsschema voor de start van het seizoen te realiseren. 

  

OBC (Opleiding Binnen de Club)  

Nadat ons Hoofd Jeugdopleiding snel na zijn benoeming de club had verlaten, hebben de TJC’s 

samen met de hoofdtrainers op een snelle en voortreffelijke manier de opleiding binnen de club 

(OBC) opgepakt. De meeste georganiseerde avonden waren druk bezet en zijn als zeer waardevol en 

prettig bevonden.  Doel was en is nog steeds om de voetbalkennis met elkaar te delen zodat  de 

sportieve ambities van AFC IJburg geborgd worden. OBC blijft voor de technische commissie een van 
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de belangrijkste onderwerpen om trainers te begeleiden en te ondersteunen zodat alle kinderen van 

AFC IJburg op hun niveau en met veel plezier blijven voetballen.  

 

Scouting 

In het afgelopen seizoen zijn we begonnen met het installeren van een scoutingscommissie. Naast 

prestatief en recreatief de spelers met plezier op hun eigen niveau laten voetballen, is het belangrijk 

om talenten binnen AFC IJburg te ontdekken, zowel binnen de reguliere selectieteams als de niet- 

selectieteams en zelfs binnen mogelijke instromers van de wachtlijst. AFC IJburg huldigt de visie dat 

alle spelers zich het best ontwikkelen op hun eigen niveau. De scoutingscommissie wil dit realiseren 

door middel van het spelervolgsysteem (Talento) en een proactieve communicatie met de trainers (e-

mail, Talento en “langs de lijn”). Met iedere trainer is er vooraf een kort overleg hierover. De 

scoutingsmomenten, OBC, selectiebeleid, teamindeling, stand van zaken rondom technische staf en 

vastlegging hiervan zijn een vaste agenda van de TC. Als basis voor het nieuwe voetbalseizoen 

worden de huidige teamindelingen gebruikt voor de verwachte nieuwe teamindelingen. Middels de 

evaluaties vanuit de scouting en in goed overleg met de (hoofd)trainers worden tevens de adviezen 

meegenomen voor de eerste concept-indeling (januari). De beoordeling c.q. evaluatie zelf van een 

wedstrijd(en) en of training(en) zijn terug te vinden in het verslag/vastlegging in Talento. 

 

Samenwerking  

Een van de strategische doelstellingen van AFC IJburg is een goede samenwerking opbouwen met 

derde partijen en andere (sport-)verenigingen ten behoeve van het belang van de voetbalvereniging. 

In 2013-2014 heeft AFC IJburg intensief samengewerkt met FC Volendam. Een aantal spelers van 

AFC IJburg is regelmatig uitgenodigd voor proeftrainingen en het bezoeken van wedstijden. Mede 

door dat samenwerkingsverband heeft één van onze selectietrainers de trainerscursus TC-3 met 

succes afgerond bij FC Volendam. In de behoefte naar meer kennis voor de ontwikkeling van ons 

technisch kader is het samenwerkingsverband met Volendam geëvalueerd en is er gezocht naar 

mogelijke andere samenwerkingsverbanden. Hieruit bleek dat een samenwerking met AFC Ajax voor 

onze club in opbouw goede ontwikkelingsmogelijkheden bood. In 2014 hebben we de samenwerking 

in goed overleg met FC Volendam opgezegd en zijn we samen gaan werken met AFC Ajax.        

 

De sportieve prestaties 

Dankzij de inspanningen van de trainers, leiders, ouders maar natuurlijk vooral de spelers zijn we 

trots om te vermelden dat de F1, F3, F8, F13, F12, F15, ME2, E2 en D5 kampioen zijn geworden! 

  

Opmerkelijk is de C1 geweest. De C1 kende een rommelige start en zijn laatste in de najaarspoule 

geworden. Maar na een geweldige inhaalrace uiteindelijk 2e in de voorjaarspoule. De E1 heeft 

afgelopen seizoen E-top gespeeld en daarmee de eerste stap voor onze vereniging gezet om ook op 

hoog niveau de competitie aan te gaan. We zien ook dat het meidenvoetbal populairder wordt en 

steeds meer een rol gaat spelen binnen de vereniging. 

 

Algemene indruk  is ook dat de teams van vorig jaar beter georganiseerd waren door actieve TJC’s 

en de gevolgde OBC-avonden die een goede bezetting hadden. 

 

Jaarverslag sponsorcommissie 

Het afgelopen seizoen was voor de sponsorcommissie een drukke periode. Met veel  nieuwe 

contracten, waaronder de deal met kledingleverancier JAKO via sportwinkel Motion3. Hoogtepunt 

was natuurlijk het binnenhalen van de nieuwe hoofdsponsor ING. In een korte periode moest er snel 

een opvallende presentatie voor de ING pitch worden ingediend. De dag voor de start van het WK in 

Brazilië kwam het goede nieuws binnen. Winnaar was AFC IJburg. Samba!  

 

Recenter zijn voorbereidingen getroffen voor moderne manieren van sponsoring binnen de club. 

Ondernemers kunnen straks in de kantine reclame maken op de TV’s. Deze narrowcasting heeft voor 
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sponsors veel voordelen aangezien zij op ieder moment actuele aanbiedingen en acties kunnen 

presenteren. Ook worden de mogelijkheden op de website via partner Sponsorvisie professioneler en 

actueler aangepakt. En via Sponsordeur proberen wij de kleedkamerdeuren langer heel te houden. 

 

Minder leuk was het afscheid van sponsor Partou kinderopvang. Heel veel kinderen hebben de  

afgelopen jaren in een shirt van Partou gespeeld. Gelukkig kon de commissie veel nieuwe sponsoren 

verwelkomen:  Advocatenkantoor Simmons &  Simmons voor de D3 en E10 en BSO Unikidz voor de 

fanatieke F12. De MF2 werd compleet in het nieuw gestoken door ecostore Happy Panda en de C1 

door restaurant Mesken (voor heerlijke Turkse grill & lounge).  

 

 
 

De F2 loopt in nieuwe shirts van Fysio IJburg en de F14 van Kids & Zo. Oude bekende Kuijs Reinder 
Kakes sponsort nu de E14 en verszaak Biolicious koos voor de Dames 35+. Vaders Pieksman, 
Boskamp en Bol steunen hun D6 en D8. De Club van 100 groeide met 100%. 
 

Wij willen iedereen hartelijk bedanken die heeft geholpen bij het aanbrengen van sponsors en de 

bedrijven die met hun bijdrage het eerste lustrumfeest tot een mooie dag hebben gemaakt. Denk 

hierbij aan Firma Koek, Vinny’s Bakery, Heineken, het Winkelcentrum, Bruna IJburg, forteiland 

Pampus, NAP,  IJburg TV en de gulle donaties van Camping Zeeburg en dhr. G. de Jong. 

 

Voor het derde veld zoeken wij komend jaar hard door naar nieuwe reclameborden. Zoekt u mee? Wij 

zijn op volle sterkte. En wees svp zuinig op je sponsorshirt. 

 

Winfried Splinter (Voorzitter) 

Boudewijn Kostelijk (Club van 100) 

Margré Nijkamp (Communicatie) 

Harold Klaassen (Website/TV) 

Marty Kee (Vriendenloterij) 

Hans Koeleman (Motion3) 

  

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! 

 

  




