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Wegens het vertrek van Fred Coesel als voorzitter (november 2019), Michiel van Baarsen als bestuurslid (januari 2020) en het 

voorgenomen vertrek van secretaris Jasper Lamers en penningmeester Marcel Ploeger ( november 2020) heeft het bestuur (dat tot 9 

januari 2020 zitting had) nieuwe kandidaat-bestuursleden geworven.

Met meerdere kandidaten zijn individueel en in groepsvorm gesprekken gevoerd.

Op 9 januari vond een Buitengewone ALV plaats, waarin tien personen zich kandidaat stelden. 

De Buitengewone ALV heeft 102 stemmen uitgebracht en heeft de volgende kandidaten gekozen en benoemd tot bestuurslid: 

Christina Coehoorn, Dennis Telkamp, Dieuwertje Ewalts, Femma Commandeur, Jacque van Dijken, Marcel Boontje, Peter van Roekel,

Vanessa Backer en Wendy Lopes Dias.

Het nieuwe bestuur heeft op de eerstvolgende bestuursvergadering op 20 januari 2020 de voorzitter uit haar midden gekozen: 

Wendy Lopes Dias. Ook heeft het bestuur besloten dat Marcel Boontje op de voorgenomen ALV in november 2020 de rol van 

secretaris van Jasper Lamers overneemt en dat Dieuwertje Ewalts per 1 juli 2020 de rol van penningmeester van Marcel Ploeger 

overneemt. 

BUITENGEWONE ALV OP 9 JANUARI 2020
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● Zowel de ledenadministratie als de contributie-inning werd t/m seizoen 2018 -2019 verzorgd door vrijwilligers. Dat is jarenlang

bijzonder goed gegaan. De afgelopen seizoenen is AFC IJburg echter hard gegroeid. Het gevolg van deze groei is onder meer dat

de ledenadministratie en de contributie-inning zeer tijdrovende taken zijn geworden. Met name de penningmeester en de 

secretaris van het bestuur van AFC IJburg werden hierdoor onevenredig zwaar belast.

● De ALV van 8 november 2019 heeft ermee ingestemd om de administratie uit te besteden.

● Na een selectie van mogelijke aanbieders voert sinds 1 januari 2020 Cention, een kantoor in Hillegom, de administratie.

● Kosten per seizoen: € 6.950 

UITBESTEDING LEDENADMINISTRATIE



SAMENWERKING MET BANNE SPORTS

Per 1 december 2019: contract AFC IJburg - Banne Sports - Jako 

● Looptijd: t/m 30 juni 2026

● AFC IJburg verplicht zich tot afname van JAKO goederen via Banne Sports

● Banne geeft AFC IJburg-leden 30% korting op de JAKO catalogusprijs

● Banne levert AFC IJburg gratis 6.000 Euro aan goederen per seizoen 

(totale waarde 42.000 Euro)

● Banne levert AFC IJburg gratis 50 coachjassen eenmalig (waarde 4.000 Euro)

● Jako verzekert dat STRIKER shirt t/m 2026 nog gemaakt kan worden (bij minimale bestelling 

van 300 stuks per nabestelling)



ROOSTER BENOEMINGEN EN AFTREDEN 



JEUGDCOMMISSIE



JEUGDCOMMISSIE

● Leden: Maurice Mau Asam, Jan Carel Bast, Penny 

Wijnandts, Jasper Lamers, Marcel Boontje, John 

Wagenmans  en Peter van Roekel

● Afgelopen seizoen voor een groot deel in het teken 

van Corona

● Toch veel bereikt:

○ Plan Technisch Management 2023

■ Spelprincipes icm individuele ontwikkeling

■ Opleiding ouder trainers en oefeningen

■ Profiel trainer per lichting en team

● Jeugdige trainers

○ 52 Jeugdige trainers

○ 22 Nieuwe Jeugdige trainers

○ Jeugdopleiding 

● Opleidingen

○ Inhouse training

○ KNVB cursus 

● Ajax

○ Ballenjongens en -meiden

○ Oefenwedstrijden

○ Kennisdeling



SENIORENCOMMISSIE



SENIORENCOMMISSIE

● Leden: Fedor Swart (coördinator), King Peerwijk (technisch manager), Jacque van Dijken (bestuurslid met 

portefeuille technische zaken), Vanessa Backer (bestuurslid met portefeuille 35+), Marcel Boontje (aspirant-

secretaris) en Jasper Lamers (secretaris)

● Gericht op groei senioren

● Gestart met voorbereiding op seizoen 2020 - 2021

○ Naast huidige Eerste (5e klasse B), Dames 35+ en Heren 35+ in seizoen 2020 - 2021 ook inschrijving van 

een Tweede en een JO23-team

■ Tweede team is een “zelfregulerend vriendenteam” met bijbehorende afspraken (6e klasse 09)

■ JO23 (trainers Jason Pattiasina en Celso Cyru) neemt deel aan een nieuwe competitie van de KNVB 

(3e divisie B)

● Verdere uitbreiding met seniorenteams pas mogelijk met uitbreiding van velden



JEUGDRAAD



● Opgericht per september 2019

● Zelfstandig adviesorgaan

● Negen actieve jeugdraadsleden

● Jongens en meiden tot 18 jaar

● Streven naar circa acht overleggen per jaar

● Actief meedenken met bestuur

● Volg de jeugdraad op Instagram

JEUGDRAAD



COMMUNICATIECOMMISSIE



Doelstelling communicatie: naast informeren ook het betrekken van leden bij het wel en wee van de club. 

● Oa door het zichtbaar maken van de vele leuke initiatieven die er op de club zijn van de Jeugdraad tot de

scheidsrechterscommissie.  

● IJ-trapper, website, Facebook, Instagram, Twitter

● Coördinatie en uitvoering: Gaby van der Schepop

COMMUNICATIE

Populairste bericht
Facebook (links) en website (onder)

Artikel Jeugdige 
Trainers 
website

Meeste volgers op Facebook

Snelst 
groeiende 
kanaal is 
Instagram



SPORTIVITEIT EN RESPECT



SPORTIVITEIT EN RESPECT

Veilig sportklimaat

● We faciliteren trainers d.m.v. pedagogisch trainerschap i.s.m gemeente Amsterdam (recent opgestart)

● We hebben een vertrouwenspersoon (Saskia Overmars)

● We vragen actief VOG’s op 

● We zetten onze sportpedagoog in ter ondersteuning aan de jeugd en trainers (Tom Verhoek)

● We behandelen de tuchtzaken van en naar de KNVB

● We hebben een groot scheidsrechterscorps, maar willen er altijd meer

We streven naar een veilige, respectvolle en inclusieve sportvereniging

sportiviteit.respect@afcijburg.com



SPELREGELBEWIJS

● Alle 35 spelers uit het geboortejaar 2002 of eerder hebben 

in het seizoen 2019-2020 het spelregelbewijs gehaald!

KNVB

"Goede kennis van de spelregels draagt bij aan een sportiever spel. 

Om die reden heeft de KNVB tijdens seizoen 2014/’15 het 

spelregelbewijs ingevoerd. Door het behalen van het spelregelbewijs 

zijn meer voetballers beter op de hoogte van de regels, begrijpen en 

accepteren zij waarom bepaalde beslissingen worden genomen en 

kunnen zij de regels ook beter toepassen tijdens het spel."



SCHEIDSRECHTERSCOMMISSIE



SCHEIDSRECHTERS
Stand van zaken

AFC IJburg is de eerste ARAG-gecertificeerde voetbalvereniging van Amsterdam en omstreken. De club heeft een uitgebreid, sfeervol en 

gemotiveerd scheidsrechterskorps.

● Er zijn momenteel 24 KNVB-gediplomeerde scheidsrechters actief (dat wil zeggen: zij fluiten tenminste een keer per drie weken een wedstrijd).

● Ook zijn er momenteel 5 scheidsrechters in opleiding.

● Daarnaast heeft de vereniging 11 scheidsrechters opgeleid die om uiteenlopende redenen niet actief zijn binnen het corps.

● Twee scheidsrechters zijn SOIII-gediplomeerd en twee hebben zich voor deze KNVB-cursus aangemeld.

● Een andere scheidsrechter is assistent-scheidsrechter voor de KNVB.

Missie en visie

Wij streven naar een duurzaam sportieve clubcultuur bij AFC IJburg. De scheidsrechters dragen daaraan rechtstreeks bij door hun wedstrijden kundig, 

onpartijdig en communicatief te leiden.

● Kundig - ze kennen de regels, passen deze duidelijk en correct toe en onderhouden hun kennis.

● Onpartijdig - ze behandelen teams gelijkwaardig en zonder vooroordeel. Ze wegen eerdere beslissingen niet mee in hun nieuwe.

● Communicatief - ze lichten beslissingen toe, houden tijdens en rond de wedstrijden goed contact met spelers en begeleiders, treden op als dat nodig is en zijn ontvankelijk voor feedback.

De scheidsrechters dragen ook indirect bij aan een sportieve clubcultuur. Dat doen ze door initiatieven te nemen op het vlak van algemene spelregelkennis, zichtbaar te zijn als scheidsrechterskorps 

binnen de club en gevraagd en ongevraagd het bestuur de adviseren over tuchtrechtelijke kwesties. De belangrijkste wekelijkse doelstelling van het korps is het een 100% bezetting van de 

wedstrijden op groot veld met een gediplomeerde scheidsrechter.

Prioriteiten

De scheidsrechterscommissie begeleidt de ontwikkeling van het scheidsrechterskorps. Zo draagt de commissie bij aan de sfeer van sportiviteit en respect op de club. De ontwikkeling doen we op 

basis van prioriteiten. Korte termijn doelen worden in het lopende seizoen gehaald (voor medio 2021).

Korte termijn doelen Middellange termijn doelen

Lange termijn doelen

Vereenvoudigd en gebruiksvriendelijk plansysteem Vergroten onderling contact Passende accommodatie faciliteiten 

Het werven van minimaal 9 nieuwe cursisten Vergroten regelkennis binnen de club



SPONSORCOMMISSIE



SPONSORCOMMISSIE

Samenstelling

Bas de Blok,  Ron Post, Jasper Schouten en Winfried 
Splinter

Acties 2019 / 2020

● Verzoeken afhandelen m.b.t. shirt sponsoring 
● Bestaande sponsoren bezoeken en prospects 

benaderen

Missie & Visie

AFC IJburg financieel gezond houden met laagdrempelige 
sponsoring door:

● Lange termijn samenwerking met vooral lokale 
ondernemers

● Uitbreiding sponsor mogelijkheden
● Aanbieden aantrekkelijke sponsor proposities
● Verhoging van het aantal sponsors leidt tot minder 

kwetsbaarheid
● Professionele benadering en pro-actief contact met 

(potentiële) sponsors

Feiten & cijfers

• Sponsorinkomsten € 28.500 (excl. Club van 100)
• 40 deals, gemiddelde sponsordeal is ca. € 275,00 

(exclusief ING)
• 18 lokale ondernemers als sponsor



SPONSORCOMMISSIE



ACCOMMODATIECOMMISSIE



ACCOMMODATIE EN VELDEN

● 18 juni 2020: Themabijeenkomst Sport Diemerpark - ideeën inrichting nieuw Sportpark IJburg.

● Onderzoek verkeersveiligheid Sportpark IJburg (gemeente Amsterdam) loopt nu.

● Gezamenlijke ambitie AFC IJburg & AHC IJburg.

● Sportvelden - seizoen 20-21: uitbreiding met half veld.

● Sportvelden nieuw Sportpark IJburg: uitbreiding naar 5 hele voetbalvelden.

Gemeente gaat 
variant 2 verder 

onderzoeken



ACCOMMODATIE EN VELDEN
Gezamenlijke ambitie AFC IJburg & AHC IJburg en de gemeente Amsterdam

NU TOEKOMST

3 voetbal- en 3 hockeyvelden
5 voetbal- en 5 hockeyvelden
Meebewegen naar opties ‘anders gericht sporten’ 

2.400 leden
Wachtlijst met >800 kinderen

4.000 leden
Zo veel mogelijk jeugd laten sporten en bewegen

2 tijdelijke gebouwen
Eén groen, duurzaam & multifunctioneel clubgebouw
Passend in de natuurlijke omgeving
Behoud identiteit en cultuur AHC en AFC IJburg

Parkeer- en verkeersoverlast
Optimale bereikbaarheid voor gasten
Duurzame oplossing voor parkeren & vervoer

(Kosten)efficiënt beheer Sportpark IJburg.



Bestuur AFC IJburg
Amsterdam, november 2020


