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In dit jaarverslag geeft het bestuur van AFC IJburg de belangrijkste ontwikkelingen in het seizoen 2015-

2016 weer. Naast een geïntegreerd jaarverslag van het Technisch Hart, de sponsorcommissie en de 

communicatie-afdeling maken dit jaar de scheidsrechterscommissie en de materiaalcommissie haar 

jaarverslagdebuut. 

 

Overlijden Mathijs Resink 

Op woensdag 20 april 2016 overleed op 48-jarige leeftijd Mathijs Resink, één van de oprichters van AFC 

IJburg. Op 21 november 2008 richtte hij samen met Simone van Geest en Paul Grimmelikhuijse onze 

club op en werd hij de eerste voorzitter van AFC IJburg.  
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Ook na zijn voorzitterschap was Mathijs nog vaak op de club. Mathijs’ zoons Tomas en Stije hebben 

jarenlang bij AFC IJburg gevoetbald. Het was fijn om Mathijs nog vaak te zien. 

  

Mede dankzij Mathijs’ enorme gedrevenheid en maatschappelijke betrokkenheid is er vanuit de 

voetbalschool van Marco Medik een prachtige club ontstaan waar elke week bijna duizend kinderen 

met plezier voetballen. We zijn Mathijs daar eeuwig dankbaar voor. Het bestuur heeft Mathijs vlak voor 

zijn overlijden laten weten hem per direct te benoemen tot Erelid van AFC IJburg.  

 

Algemeen 

In het seizoen 2015-2016 maakte de club weer een aantal mooie stappen, stappen die in dit jaarverslag 

uitgebreid worden toegelicht. De club groeide met 6 teams en 70 leden door naar 920 leden waardoor 

de magische grens van 1.000 leden erg dicht in de buurt komt! 

 

 
 

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 

In maart 2016 werd eindelijk het parkeerterrein geopend. Het parkeerterrein telt slechts 42 

parkeerplaatsen en is aangelegd om AHC IJburg en AFC IJburg beter bereikbaar te maken voor 

bezoekende clubs. De aanleg is een uitwerking van het in 2014 vastgestelde inrichtingsplan voor het 

sportpark. 

2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016

Aantal leden 280 370 455 530 700 850 920

Aantal teams 26 34 42 48 62 75 81
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Eind augustus 2015 werd het derde veld opgeleverd; 

een veld met de nieuwste kunstgrastechnologie en 

energiezuinige ledverlichting. Het veld werd geopend 

door wethouder Sport van de gemeente Amsterdam, 

Eric van der Burg. 

 

Materiaal 
Ook in het seizoen 2015-16 heeft AFC IJburg weer fors 

geïnvesteerd in speelmateriaal. In het materiaalhok 

zijn extra ballenbuizen aangebracht waardoor vrijwel 

alle teams over een eigen buis beschikken voor de 

trainingen. De hoeveelheid hesjes, hoedjes, pylonnen en ander trainingsmateriaal is uitgebreid. Helaas 

raken er ook spullen beschadigd of zoek. Het materiaalhok wordt zeer intensief gebruikt en we vragen 

iedereen dan ook hier zorgvuldig mee om te gaan. In 2015-16 zijn we terughoudender geworden met 

het toelaten van kinderen bij de materialen. 

 

Voor de wedstrijden beschikken alle teams over een eigen teamtas met inspeelballen, een 

keeperstenue en scheidsrechtersbenodigdheden. Voor de trainers is er tenslotte flink geïnvesteerd in 

trainingskleding. Alle trainers krijgen “van de club” een trainingspak of coachjas, als waardering voor 

hun inzet maar ook om de herkenbaarheid en professionaliteit langs het veld te vergroten.  

 
Communicatie en publiciteit 

Website 

Van 1 augustus 2015 t/m 31 juli 2016 is de website meer dan 42 duizend keer bezocht.  

 

 
 

De meest bezochte pagina’s zijn: home, programma, teamindelingen, adres/parkeren, 

nieuwsberichten, trainers/leiders en lid worden. 

 

Nieuwsbrief 

De digitale IJtrapper is inmiddels een vast onderdeel in de communicatiemix van AFC IJburg. Deze 

wordt 6 keer per jaar verstuurd aan alle leden en andere geïnteresseerden zoals sponsoren. De IJtrapper 

is een mix van officieel nieuws en (bestuurs)mededelingen, maar ook interviews en sponsorberichten.  

 

Narrowcasting 

Het narrowcastingsysteem draait nu iets meer dan een seizoen naar tevredenheid. Op het scherm is 
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o.a. het wedstrijdprogramma te zien, de uitslagen, veldindeling, sponsoren, het weer en eventuele 

andere actuele/relevante berichten. 

 

Social media 

Naast de website, nieuwsbrief en het scherm is social media een belangrijk communicatiekanaal. 

Inmiddels hebben we in totaal bijna 1700 volgers en fans op social media (Facebook en Twitter). AFC 

IJburg wordt ook vaak genoemd en getagd in foto’s en berichten op social media. 

 

WhatsApp 

We merken dat WhatsApp een belangrijk communicatiekanaal is. We proberen het delen van 

belangrijke berichten via WhatsApp-groepen dan ook te stimuleren.  

 

Voetbal(in)formatieboekje 

Vorig seizoen zijn we begonnen met het voetbal(in)formatieboekje. In dit digitale document staat alle 

relevante informatie over voetballen en competitie spelen. Het wordt onder de aandacht gebracht 

tijdens de voetbal(in)formatiedag en verstuurd met de nieuwsbrief en op de website geplaatst.  

 

Events 

Nieuw vorig seizoen waren het snerttoernooi in de winterstop en het IJK als afsluiter van het seizoen. 

Beide toernooien waren niet prestatiegericht, maar voor jong en oud door elkaar en puur voor de 

gezelligheid en het spelplezier. Maar liefst 24 teams deden mee en de toernooien zaten daarmee vol.  

Vanwege het grote succes, zetten we deze traditie dan ook voort en gaan we in 2016/2017 weer een 

winter- en voorjaarstoernooi organiseren. 

 

Scheidsrechters 

AFC IJburg groeit. Er komen steeds meer teams. Bovendien krijgen we steeds meer teams in de hogere 

leeftijdscategorieën. Des te groter de noodzaak om een poule van gediplomeerde scheidsrechters te 

ontwikkelen.  

 

Sinds enkele jaren heeft AFC IJburg aantal scheidsrechters in haar gelederen die de basisopleiding 

scheidsrechter (BOS) van de KNVB hebben doorlopen. In het seizoen 2015-2016 hebben zij samen de 

scheidsrechterscommissie opgericht. Leden van de scheidsrechterscommissie zijn Fjodor Sikking 

(voorzitter), Abdeljalil Kaddour, Evert Krist en Tino Wallaart. De belangrijkste prioriteiten voor de 

scheidsrechterscommissie zijn: 

 Werving en opleiding nieuwe scheidsrechters; 

 Toewijzing arbitrage aan zogenaamde ‘risicowedstrijden’; 

 Vergroten spelregelkennis onder spelers, begeleiders en ouders. 

 

In het seizoen 2015 – 2016 is de opleidingssystematiek van de KNVB gewijzigd. Sindsdien is er een 

aparte opleiding Verenigingsscheidsrechter, die meer praktijkgericht is en beter toegesneden op de 

behoeften van een club als AFC IJburg. Een aantal vaders heeft deze opleiding doorlopen zodat AFC 

IJburg op dit moment 9 gediplomeerde scheidsrechters telt. Behalve de genoemde leden van de 

scheidsrechterscommissie zijn dat Roald Karamat Ali, Delano Lobman, Jan Meeus, Bert Ruijgh en 

Allard van der Sluis. AFC IJburg heeft alle scheidsrechters voorzien van materieel en outfits. 

 



 
Jaarverslag AFC IJburg, seizoen 2015-2016 (1 juli 2015 - 30 juni 2016) 

 
 5 

Spelregelkennis 

Buitenspel, de voordeelregel, wanneer is een bal precies in of uit, directe of indirecte vrije trap, de 

lengte van tijdstraffen: het is opvallend hoe vaak spelers, begeleiders en publiek geen correcte kennis 

hebben van de spelregels. Dit leidt regelmatig tot discussies op het veld. Om de algemene bekendheid 

met de spelregels te vergroten, heeft de scheidsrechterscommissie het Project Spelregelkennis 

opgesteld en ingediend bij het bestuur. Dit voorziet onder andere in initiatieven richting D-teams en 

selectie-elftallen. Eveneens is er in het najaar van 2015 een cursus assistent-scheidsrechter (vlaggen) 

voor ouders georganiseerd. Deze trok zeker 25 geïnteresseerden en zal binnenkort op herhaling gaan.  

 

Toekomst 

In aanvulling op voornoemde prioriteiten zal de scheidsrechterscommissie zich de komende tijd ook 

richten op het verbeteren van het administratieve en facilitaire management rond wedstrijden. Zo is er 

op dit moment geen kleedruimte. Dit wordt een probleem naarmate AFC IJburg meer teams krijgt die 

in de hogere competities uitkomen (de zogenaamde A-categorie) en regelmatig een officiële externe 

scheidsrechter van de KNVB toegewezen krijgen. Zij moeten behoorlijk opgevangen en begeleid 

worden. Daarnaast blijft de scheidsrechterscommissie aandacht vragen voor doelnetten, 

cornervlaggen, goaltjes langs de zijlijn en verlichting. Dit dient op orde te zijn.  

 

Veilig Sportklimaat 

Sportiviteit en Respect 

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 2015-2016 

betreft, net als het seizoen daarvoor, 11 meldingen. Deze meldingen betreffen voornamelijk gestaakte 

wedstrijden, het niet kunnen accepteren van de beslissingen van scheidsrechters door toeschouwers, 

coaches en spelers en situaties waarbij de scheidsrechter werd uitgescholden.  

 

Van alle 11 incidenten is melding gedaan bij zowel het bestuur van de bezoekende vereniging als bij de 

KNVB. De KNVB heeft aangegeven onze meldingen zeer serieus te nemen. Waar nodig voert de KNVB 

gesprekken met de betreffende clubs en neemt 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 dit seizoen gelukkig niet tot royementen. 
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Naar aanleiding van een zaterdag waarbij maar 

liefst drie wedstrijden uit de hand liepen, hebben 

wij een open brief naar het Parool gestuurd ‘Zero 

tolerance voor agressieve ouders’. De brief werd 

geplaatst en vervolgens massaal op gedeeld op 

social media. We kregen veel bijval van andere 

clubs en waren te gast in onder andere de IJburg-

TV talkshow en bij RTL-Z.  

 

De publiciteit leverde iets positiefs op, namelijk 

een onderlinge samenwerking tussen een aantal 

verenigingen in Amsterdam op het gebied van 

sportiviteit en respect. Tijdens deze 

bijeenkomsten zijn er veel ideeën uitgewisseld om 

elkaar te helpen met beleid en initiatieven rondom sportiviteit en respect op de vereniging. Belangrijk 

daarin is het creëren van één lijn tussen de verenigingen. 

 

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 2015-2016 hebben we van alle trainers een Verklaring Omtrent het Gedrag 

(VOG) ontvangen en hoeven we gelukkig geen incidenten te melden. 

 

Technische zaken 

De organisatie van de technische zaken (beleidsvorming en –uitvoering) is in het seizoen 2015 – 2016 

verder vormgegeven. Waar tot en met het seizoen 2014-2015 de verantwoordelijkheid voor technische 

zaken lag bij de Technische Commissie (bestaande uit JeugdCoördinatoren) in samenwerking met de 

trainers, heeft het Technisch Hart (TH) dit vanaf seizoen 2015-2016 op zich genomen. De 

verantwoordelijkheid is daarmee weggehaald bij de JeugdCoördinatoren, opdat zij zich kunnen 

concentreren op coördinatietaken in de categorieën Welpen tot en met B.  

 

De leden van het Technisch Hart in het seizoen 2015-2016 waren:  

• Gijs de Jong, Technisch Manager B en C 

• Hamza Zougari, Technisch Manager F (selectie), D en E 

• Marco Medik, Technisch Manager Welpen en F (niet-selectie)  

• Ismaïl Filali, Technisch Manager meiden 

• Jan-Carel Bast, Algemeen Lid 

• Wilfred den Breejen, Algemeen Lid  

• Mo el Bouchaibi, bestuurslid Technische Zaken 

• Jasper Lamers, bestuurslid Technische Zaken 

 

Het TH is in het seizoen 2015 – 2016 maandelijks (tien keer) bij elkaar gekomen en had zichzelf in het 

seizoen 2015-2016 de volgende doelen gesteld: 
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1. Bewaken van de uitvoering en evaluatie van het technisch beleid 

2. Bevorderen van de ontwikkelingen van het technisch kader  

3. Behoud van het technisch kader 

4. Begeleiden van spelers en trainers in alle zaken die betrekking hebben op techniek en tactiek 

5. Aanwezigheid/zichtbaarheid op het veld: het coachen van trainers tijdens trainingen en 

wedstrijden 

6. Ontwikkelen, organiseren en stimuleren van voetbalactiviteiten 

7. Stimuleren tot en organiseren van (bij)scholing 

8. Het opzetten en uitvoeren van een intern scoutingsapparaat 

9. OBC: Bijeenkomsten organiseren voor trainers om bij te praten en op te leiden 

10. Samen met coördinator en trainers bepalen van de elftalindeling 

 

Technisch Beleid 

In het seizoen 2015-2016 is het Technisch Hart gestart met het herijken van het Technisch Beleidsplan 

(2012 t/m 2017, dd 10 februari 2012). Hoewel het huidige beleidsplan loopt t/m 2017, waren 

aanscherpingen en aanpassingen aan de ontwikkelingen inmiddels noodzakelijk. Het doel is om in het 

seizoen 2016-2017 te komen tot een hernieuwd Technisch Beleidsplan, dat jaarlijks up-to-date wordt 

gehouden.  

 

Een van de onderdelen daarvan is het document ‘AFC IJburg - procedure teamindelingen per seizoen 

2016 – 2017’ dat in het afgelopen seizoen is geformuleerd en is gepubliceerd op de website. Er is voor 

gekozen per categorie de Technisch Managers en de JeugdCoördinator gezamenlijk verantwoordelijk 

te laten zijn voor scouting en teamindeling. Een intern scoutingsapparaat is niet opgezet. 

 

Trainers/technisch kader 

In het seizoen 2015-2016 had AFC IJburg de beschikking over 117 trainers (vanaf de Welpen tot en met 

de B). AFC IJburg vindt het belangrijk om deze trainers goed te begeleiden. Dat is tot uiting gekomen 

door: 

 De organisatie van OBC (Opleidingen binnen De Club)-sessies. Avonden die door de 

JeugdCoördinatoren samen met de Technisch Managers zijn georganiseerd waarbij trainers 

per categorie zijn getraind (zowel door externen als door internen);  

 Coaching en begeleiding van trainers tijdens de trainingen;  

 De start van het formuleren van speelstijlen en trainingslijnen per categorie (publicatie in 

seizoen 2016-2017); 

 Het testen van een nieuw spelervolgsysteem. 

 

Een volledige besluitenlijst van het Technisch Hart is in te zien bij Jasper Lamers, bestuurslid 

Technische Zaken.  

 

Meidenvoetbal 

Vanwege het groeiende aantal voetballende meiden, is er in het seizoen 2015-2016 een extra 

JeugdCoördinator meiden gestart. Ook is er gestart met de eerste selectierondes voor seizoen 

2016/2017, wat geresulteerd heeft in 2 selectieteams (O13-1 en O11-1) en het werven van 

selectietrainers.  
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Overzicht teams 

In het seizoen 2015-2016 heeft AFC IJburg 65 teams ingeschreven in de KNVB-competitie; 16 

welpenteams hebben wekelijks op de zondagochtend getraind. Groen is kampioen! 

 

Senioren B Junioren C Junioren D Pupillen E Pupillen F Pupillen Welpen 

35+ VR1 MB1 MC1 MD1 ME1 F1 Welpen 1 

35+ VR2 B1 MC2 MD2 ME2 F2 Welpen 2 

35+1 B2 C1 D1 ME3 F3 Welpen 3 

35+2 B3 C2 D2 ME4 F4 Welpen 4 

Zaalvoetbal  C3 D3 E1 F5 Welpen 5 

  C4 D4 E2 F6 Welpen 6 

  C5 D5 E3 F7 Welpen 7 

   D6 E4 F8 Welpen 8 

   D7 E5 F9 Welpen 9 

   D8 E6 F10 Welpen 10 

   O12-1 E7 F11 Welpen 11 

    E8 F12 Welpen 12 

    E9 F13 Welpen 13 

    E10 F14 Welpen 14 

    E11 F15 Welpen 15 

    E12 F16 Welpenmeiden 2015 

    E13 MF17  

    E14 MF18  

    E15   

    O10-1   

5 4 7 11 20 18 16 

 

Sponsoring 

Dit seizoen was het tweede jaar van het intensieve sponsorship door ING. Wederom speelden alle 

eerste selectieteams, alle meidenteams en de 180 welpen in het ING-shirt. Eind december werd ook 

het ING Kersttoernooi georganiseerd. Voor de eerste succesvolle edities van het Snerttoernooi en het 

IJburgs Kampioenschap werden prijzen beschikbaar gesteld door ING en lokale ondernemers 

waaronder de Bruna, de HEMA, forteiland Pampus, Lunchroom Family en Café Ed. 

 

Tijdens de ALV van 2015 werd besloten de shirtsponsoring af te bouwen m.u.v. de ING teams. Om die 

reden heeft de commissie er werk van gemaakt om meer sponsoring via boarding en banners te 

realiseren. Er zijn nieuwe reclameborden opgehangen van o.a. Jachthaven De Vioolsleutel, Café Mulder, 

Restaurant Vrijburcht, Multicopy Diemen, de Viswinkel IJburg en kinderopvang KidsArt, De Kleine 

Wereld, Small Villa en Woest Zuid. Adverteerders weten de clubsite beter te vinden. 

 

In januari zijn zes borden met veldnummers besteld. De sponsorcommissie vond snel ondernemers 

bereid om deze te financieren en zodoende heeft de club nu veldborden gesponsord door 

winkelcentrum Maxis, Burger King Muiden, restaurant NAP, ING, Camping Zeeburg en sportwinkel 
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Motion3. Ook kregen teams mooie trainingspakken cadeau van o.a. uitgever Financial Investigator, 

rijschool Ed Ishak en marketingbureau Chase. Trainers mochten weer gratis sporten bij Life&Kicking. 

 

Nieuw is de samenwerking met Brouwerij De Prael. Deze Amsterdamse brouwerij sponsort de 

vereniging in natura. Een afvaardiging van de club werd uitgenodigd om een keuze te maken uit hun 

speciale biersoorten. Tot slot is door een promotieactie de bekendheid van SponsorKliks fors vergroot. 

Steeds meer leden bestellen online producten en bij elke aankoop vloeit een percentage van de 

aankoop naar de clubkas. Wij willen alle donateurs, de Club van 100 en alle sponsoren van harte 

bedanken voor de support! 

 

Overzicht sponsoren AFC IJburg 

Hoofdsponsor: ING 

Shirtsponsor 

AV Boskamp Forteiland Pampus Rapid Circle 

Beautiful Lives Fysio IJburg    Restaurant Merza 

Biolicious Horecaservice Ruud van der Star Restaurant NAP 

Bol Expertiseburo Jachthaven de Vioolsleutel  Rijschool Ed Ishak 

BSO KidsArt Kids & Zo Savant Learning 

BSO UniKidz Kuijs Reinder Kakes Financial Investigator 

Café Vrijburcht Link Financiële Planning Vacaturekrant.nl 

Camping Zeeburg Motion3 Vinny's Bakery 

Chase- The Brand Activation NextJob Outplacement WhatsGo 

Chunk.nl  Pieksman Wijnen Winkelcentrum IJburg 

Firma Koek  Pillah.com Simmons & Simmons 

Bordsponsor 

Bso De Kleine Wereld Camping Zeeburg Maxis 

Bso KidsArt Dio Drogisterij Multicopy Diemen 

Bso Woest Zuid Jachthaven de Vioolsleutel Pizza Heart 

Burger King Muiden Jako/Motion3 Vinny’s Bakery 

Café DOK48 JAN Accountants Viswinkel IJburg 

Café Mulder Life&Licking  

Café Vrijburcht LifeStyle Dranken  

Sponsordeur 

NAP Thinking of Holland  

 

Commissies 

De club staat of valt met de inzet van vrijwilligers en daar hebben we er gelukkig veel van. Naast alle 

trainers, leiders en vrijwilligers voor de veld- en bardiensten en alle andere klussen bij een voetbalclub 

hebben we ook de nodige commissies. 

 Sponsorcommissie met Winfried Splinter, Boudewijn Kostelijk en Marty Kee 

 Accommodatiecommissie (Olm Avrap, Dirk Huiberts en bestuurslid Fred Coesel)  

 Communicatiecommissie (voorzitter bestuurslid Ilse Boer) 

 Kantinecommissie 

 Kascommissie, voorzitter Jan-Carel Bast 

 Scheidsrechterscommissie met Fjodor Sikking (voorzitter), Abdeljalil Kaddour, Evert Krist en Tino 

Wallaart en Fred Coesel namens het bestuur. 




