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In dit jaarverslag geeft het bestuur van AFC IJburg de belangrijkste ontwikkelingen in het seizoen 2014-

2015 weer. Naast een geïntegreerd jaarverslag van de technische commissie en de sponsorcommissie 

maakt onze communicatie-afdeling haar jaarverslagdebuut. 

 

Algemeen 

Het seizoen 2014-2015 was alweer het zevende seizoen van onze club. Een relatief rustig seizoen: 

geen nieuw clubgebouw, geen oplevering van een nieuw veld, geen jubileum. Maar wel ontzettend veel 

plezier en sportiviteit op de velden en dat is waar de club voor staat.  

 

Ondanks gelijkblijvende capaciteit groeide het aantal teams en het aantal leden toch weer hard dit 

seizoen: van 62 teams (inclusief 35+) naar 75 teams en van ongeveer 700 leden in totaal naar circa 

850. Het damesvoetbal maakte een daverende entree en begon met maar liefst drie 35+ teams aan de 

competitie; ook bij de mannen 35+ kwam er een team bij. Daarnaast voetbalden natuurlijk op 

donderdagavond en zondagochtend de senioren van FC BUF. 

 

 
 

Vrijwilligers 

AFC IJburg staat of valt met de inzet van vrijwilligers. Het bestuur bedankt alle vrijwilligers die zich met 

hart en ziel voor onze club inzetten en we hopen nog lang op jullie te mogen rekenen! 

 

Accommodatie 

Op accommodatiegebied is er vooral achter de schermen veel gedaan. Het ‘Voorlopig inrichtingsplan 

Sportpark IJburg en omgeving’ lag vanaf maandag 18 augustus 2014 tot en met maandag 29 september 

2014 ter inzage op het stadsdeelkantoor en werd goedgekeurd op dinsdag 16 december 2014 door het 

algemeen bestuur van stadsdeel Oost. 

 

 

  

2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015

Aantal leden 280 370 455 530 700 850

Aantal teams 26 34 42 48 62 75
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Communicatie en publiciteit 

Het seizoen 2014-2015 stond op communicatievlak vooral in teken van de ontwikkeling en lancering 

van een nieuwe website. De vorige site draaide al flink wat jaren mee en was een belangrijk 

communicatiemiddel geworden. Omdat de wensen van de gebruikers veranderen, de technische 

mogelijkheden uitgebreider worden en het design ook wel een nieuw jasje kon gebruiken, is een aantal 

vrijwilligers in 2014 begonnen met het opzetten van een nieuwe website. Er is gekozen voor een website 

van Voetbalassist vanwege de speciale (voetbal)modules en koppelingen met o.a. de uitslagen- en 

standenmodules van de KNVB, Sportlink (voor o.a. de ledenadministratie) en het gebruikersgemak. De 

content is deels overgeheveld van de oude website naar de nieuwe maar er is ook veel content 

vernieuwd en aangevuld. Door de koppeling met de KNVB worden zaken als het wedstrijdprogramma 

en uitslagen automatisch gevuld. 

 

 
 

Social media 

Naast de website, nieuwsbrief en het TV-scherm in de kantine zijn social media een belangrijk 

communicatiekanaal. Inmiddels hebben we in totaal bijna 1500 volgers en fans op social media 

(Facebook en Twitter). 
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Nieuwsbrief 

In het seizoen 2014-2015 hebben we het versturen van de digitale IJtrapper naar alle leden en andere 

geïnteresseerden zoals sponsoren doorgezet. Deze nieuwsbrief verschijnt inmiddels 6x per jaar en is 

een mix van officieel nieuws, (bestuurs-)mededelingen, interviews en sponsorberichten.  

 

 
 

Narrowcasting 

Het systeem waarin de website is gemaakt, biedt ook de optie om berichten uit te zenden via het tv- 

scherm in de kantine. Aan het einde van het seizoen is dit zogenaamde narrowcasting systeem live 

gegaan. Op het scherm is o.a. het wedstrijdprogramma te zien, de uitslagen, veldindeling, sponsoren, 

het weer en eventuele andere actuele/relevante berichten. 

 

Veilig Sportklimaat 

Onder dit onderwerp vallen Sportiviteit en Respect en In Veilige Handen (apart vermeld in de 

voorgaande jaarverslagen). 

 

Sportiviteit en Respect 

Onze aandacht voor dit onderwerp verslapt niet. De velddienst bleek opnieuw enorm waardevol in het 

veilig en sportief kunnen laten voetballen van alle leden en bezoekers. AFC IJburg registreert alle 

meldingen van binnen en buiten de club die betrekking hebben op leden, trainers en leiders, vrijwilligers 

of bezoekende teams. Het overzicht 2014-2015 betreft 11 meldingen, een daling van 9 meldingen ten 

opzichte van het voorgaande seizoen. Deze meldingen betreffen een scala aan misdragingen, van 

wangedrag op de training, gestaakte wedstrijden, het niet kunnen accepteren van de beslissingen van 

scheidsrechters door toeschouwers, coaches en spelers van bezoekende verenigingen tot situaties 

waarbij de scheidsrechter werd uitgescholden.  

 

Dergelijk gedrag is volstrekt onacceptabel. Van alle incidenten waarbij bezoekende teams zijn betrokken, 

doen wij melding bij zowel het bestuur van de bezoekende vereniging als bij de KNVB; in seizoen 2014-

2015 gebeurde dit 6 keer (het totaal van 11 meldingen is inclusief deze 6 meldingen). De KNVB heeft 

aangegeven onze meldingen zeer serieus te nemen. Waar nodig voert de KNVB gesprekken met de 
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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 trainers, leiders of (ouders van) spelers van AFC IJburg zelf 

betreft; dit leidde tot 4 royementen. 

 

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 2014-2015 hebben we weer veel Verklaringen Omtrent het Gedrag (VOG) ontvangen en 

hoeven we gelukkig geen incidenten te melden. 

 

Jaarverslag technische commissie 

De missie van AFC IJburg luidt: “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.” (bron: Technisch Beleidsplan 2012 t/m 2017, 10 februari 2012). In het seizoen 2014-2015 

heeft AFC IJburg 58 teams ingeschreven in de KNVB-competitie; 17 welpenteams hebben wekelijks op 

de zondagochtend getraind.  

 

Senioren Junioren D Pupillen E Pupillen F Pupillen Welpen 

35+ VR1 B1 D1 E1 F1 Welpen 1 

35+ VR2 C1 D2 E2 F2 Welpen 2 

35+ VR3 C2 D3 E3 F3 Welpen 3 

35+1 C3 D4 E4 F4 Welpen 4 

35+2 C4 D5 E5 F5 Welpen 5 

 C5 D6 E6 F6 Welpen 6 

 MC1 D7 E7 F7 Welpen 7 

 MC2 D8 E8 F8 Welpen 8 

  MD1 E9 F9 Welpen 9 

  MD2 E10 F10 Welpen 10 

   E11 F11 Welpen 11 

   E12 F12 Welpen 12 

   E13 F13 Welpen 13 

   E14 F14 Welpen 14 

   ME1 F15 Welpen 15 

   ME2 F16 Welpen 16 

   ME3 MF17 Welpenmeiden 2014 

    MF18  
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De technische coördinatie van deze teams vond plaats vanuit de Technische Commissie, voorgezeten 

door bestuurslid technische zaken Mo el Bouchaibi. De volledige lijst van leden van de Technische 

Commissie: 

 

Mo el Bouchaibi Voorzitter en afgevaardigde vanuit bestuur 

Anne Rose Brinkhuis Technisch JeugdCoördinator meiden 

Gijs de Jong Technisch JeugdCoördinator B en C 

Fedor Swart Technisch JeugdCoördinator D 

Willem Ypma Technisch JeugdCoördinator E 

Marcel Eilering Technisch JeugdCoördinator F - tweedejaars 

Koen Faber Technisch JeugdCoördinator F - eerstejaars 

Jasper Lamers Technisch JeugdCoördinator Mini’s/Welpen tweedejaars 

Maurice Winkel Technisch JeugdCoördinator Mini’s/Welpen eerstejaars 

Jan-Carel Bast Algemeen lid 

Marco Medik Algemeen lid 

Barbara Dijkgraaf  Secretaris 

 

De technische commissie had in het seizoen 2014-2015 twee voorname taken: 

1. Uitvoering van het hierboven genoemde Technische Beleidsplan 

2. Coördinatie van de teamindelingen (spelers, trainers en leiders)  

 

Belangrijke realisaties in het seizoen waren: 

 Teamindelingen 

 Eerste aanzet opzet scoutingsapparaat 

 Opzetten trainingslijn Welpen 

 Opleiding binnen de Club (OBC): structurele training van de trainers 

 Eerste aanzet spelervolgsysteem 

 

Volledige verslagen met alle genomen beslissingen in het seizoen 2014-2015 zijn te raadplegen bij 

Jasper Lamers, in betreffend seizoen functionerend als Technisch JeugdCoördinator Mini’s tweedejaars. 

 

Aan het eind van het seizoen 2014-2015 zijn Technische Commissie en het bestuur van AFC IJburg tot 

de conclusie gekomen dat technische zaken en coördinatietaken gescheiden moeten worden. Concreet 

betekent dit met ingaande van het seizoen 2015-2016 het instellen van een technisch hart (TH) en het 

opheffen van de technische commissie zoals dat tot en met seizoen 2014-2015 heeft gefunctioneerd. 

Daarnaast komt er een periodiek CoördinatorsOverleg (CO). Het Technisch Hart (TH) is 

verantwoordelijk voor de begeleiding en opleiding van alle spelers en trainers van AFC IJburg.  

 

De sportieve prestaties 

16 teams zijn kampioen geworden! In willekeurige volgorde de MF1, ME1, MC2, F4, F9, F10, E2, E6, 

E11, E12, D2, D4, D6, D7, B1 en de dames 35+1. 
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Jaarverslag sponsorcommissie 

 

 
 

Met het intensieve sponsorship door ING was 

het seizoen voor de sponsorcommissie een 

drukke periode. Alle 170 welpen (voorheen de 

mini’s) kregen een nieuw oranje ING-shirt;  ook 

alle eerste selectieteams en de gehele 

meidenafdeling kregen een ING clubshirt. Er 

werd deelgenomen aan de eerste ING Business 

Cup, er werd een ING zomertoernooi 

georganiseerd en er werd veel tijd in netwerken 

gestoken. ING steunt het amateurvoetbal en dat 

was te merken. Intensief. 

 

 
Wethouder Eric van der Burg in het ING shirt  

 

Er was meer. Recent zijn voorbereidingen 

getroffen voor moderne manieren van 

sponsoring binnen de club. Op de vernieuwde 

website kun je via het Sponsorportaal actuele 

aanbiedingen vinden van adverteerders. En via 

AdsToSport worden er landelijke 

adverteerders getoond die voor veel 

amateurclubs onbereikbaar zijn, zoals Adidas, 

Nike en Lotto. Met partner Sponsordeur 

proberen wij de kleedkamerdeuren langer heel 

te houden. Ondernemers kunnen straks in de 

kantine reclame maken op de TV’s met actuele 

aanbiedingen en lokale acties. 

 

De club heeft weer veel nieuwe sponsoren voor 

clubkleding mogen verwelkomen. Genoemd 

moet ook worden dat er niet meer wordt 

deelgenomen aan de Grote Clubactie en de 

Vriendenloterij. Daar laten wij duidelijk geld 

liggen. Dat is jammer. Wij willen iedereen 

hartelijk bedanken die heeft geholpen bij het 

aanbrengen van nieuwe sponsoren en 

donateurs, waaronder deze bedrijven en 

ondernemers: 

 

Fysio IJburg (nieuwe shirts voor de F2) 

Forteiland Pampus (nieuwe shirts voor de F5)  

Makelaar Kuijs Reinder Kakes (F8) 

NextJob Outplacement (F9) 

BSO KidsArt (F10) 

Start the Chase (F13) 

Kinderdagverblijf Kids & Zo (F14) 

Vinny's Bakery (E2) 

Simmons & Simmons (E10 en D3) 

AV Boskamp / Pieksman (D6) 

Link Financiële Planning (D8) 

Rijschool Ed Ishak (trainingsshirts voor de C1) 

Horecaleverancier Ruud van der Star (C2) 

Camping Zeeburg (B2) 

Verswinkel Biolicious (2 teams 35+) 

 

Voor het hoofdveld zoeken wij komend jaar 

hard door naar nieuwe reclameborden. Zoekt u 

mee? Deze nieuwe borden hangen er al: 

Thinking of Holland, Sportschool Life & Kicking, 

BSO KidsArt, Restaurant NAP, Café Zeeburcht 

LifeStyle Dranken en Vinny’s Bakery. 
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