
                                                                        THE GOOD OLD 

DOELSTELLING 
 
Het werkterrein van commissie The Good Old (TGO) betreft de geschiedenis/clubcultuur van 
de sportvereniging Ajax Sportman Combinatie (ASC) (voetbal en cricket) en de verbinding 
van doelgroepen. De doelstelling is tweeledig, te weten het nemen van initiatieven ten 
behoeve van het: 
 

1. verbinden van specifieke doelgroepen met de vereniging, met name door het 
onderhouden van contacten met oud-leden en reünisten en het initiëren van 
verenigingsactiviteiten; 

2. het bewaken en onderhouden van de clubcultuur (gestoeld op sfeer en traditie) van 
ASC, met name door het uitvoeren van projecten/activiteiten die een positieve 
bijdrage leveren aan de clubcultuur binnen de vereniging. 

 
 Ad 1 HET LEVEREN VAN EEN BIJDRAGE AAN HET VERBINDEN VAN DOELGROEPEN 
 

 het initiëren van (maandelijkse) clubborrels; 

 het aanleggen en updaten van een bestand van oud-leden en reünisten; 

 het initiëren van de (jaarlijkse) reünistendag; 

 het uitnodigen van oud-leden en reünisten op de nieuwjaarsreceptie en voor 
clubborrels; 

 het initiëren van het Jaarlijks RoodZwart Diner op ASC voor leden die 25 jaar of 
langer lid zijn; 

 het initiëren van een klaverjas-toernooi voor ASC met  eventueel deelname van 
andere Oegstgeester sportverenigingen; 

 het leveren van een bijdrage aan de organisatie van de viering van jubilea. 
 
 
Ad 2 BEWAKEN EN ONDERHOUDEN VAN DE CLUBCULTUUR 
 

 het uitvoeren van ‘projecten’ gericht op het zichtbaar maken van het bijzondere 
karakter van de sportvereniging Ajax Sportman Combinatie (denk aan clubcultuur, 
traditie, geschiedenis e.d.);  

 het verzamelen van memorabilia en documentatie in de meest ruime zin over ASC 
(denk aan bekers, vaantjes, medailles, teksten, (kranten)artikelen, clubberichten, 
foto’s, films, video’s e.d.); 

 het (doen) vervaardigen en (doen) vertonen van presentaties over de 
geschiedenis/clubcultuur van ASC t.b.v. specifieke gelegenheden; 

 het schrijven van artikelen over de geschiedenis/clubcultuur t.b.v. de ASC-website; 

 het (doen) inrichten en ontsluiten van een clubarchief voor de leden o.m. door het 
‘reactiveren’ van de historische fotowebsite en het verzamelen films/video’s; 

 
The Good Old verricht, ter ondersteuning van en met instemming van het ASC-bestuur, 
activiteiten op het gebied van de geschiedenis/clubcultuur van ASC, alsmede voor specifieke 
doelgroepen en heeft nadrukkelijk  géén bemoeienis met zaken die tot het aandachtsgebied 
van het bestuur of van commissies behoren. Daar waar nodig wordt de samenwerking met 
het bestuur en/of de commissies door The Good Old actief gezocht.  
 
 
 


