
Welkom op de 
ouderbijeenkomst

18 september 2019



Doel van deze bijeenkomst

1) Wie is wie en bij wie kan ik terecht?

2) Informatie geven voor dit seizoen

3) Beantwoorden vragen



“It takes a village to raise a child.”
Afrikaans gezegde

broer/zus

ouders

opa/oma

oom/tante ouders vriendjes

buren

docenten

trainers

teamleiders

e.a. bij AFC



Organisatie AFC
✓ Voorzitter Hans Veldkamp
✓ Vicevoorzitter Rob Genot
✓ Technische zaken Alphons Peters
✓ Secretaris E.P. Knüpfer
✓ Algemeen/meisjesvoetbal Kirsten Slisser

✓ Hoofd jeugdopleiding selectie teams Bas Boomsma
✓ Hoofd jeugdopleiding niet-selectie Nabil Mulder

✓ Coördinator selecties middenbouw Xander Kristel
✓ Coördinator selecties onderbouw Dillon Bijlsma
✓ Coordinator meisjesvoetbal Robina Buffing

✓ ATA (AFC Trainers Academy) Uli Landvreugd/Emiel Neter



Doelstellingen Jeugdcommissie AFC

✓ De jeugd opleiden voor de veteranen van AFC

✓ Met sportief resultaat passend bij selectie en niet-selectie teams

✓ Dit in een veilige, goed georganiseerde en leuke omgeving

✓ Het bijbrengen van sportieve en sociale (team-) vaardigheden, 
waar de jeugd binnen én buiten AFC plezier van heeft.



Contactpersonen en coördinatoren

✓ Bovenbouw 019-016 niet-selectieteams Nabil Mulder (nmulder@afc.nl)

✓ Bovenbouw O19-O16 selectieteams Bas Boomsma (bboomsma@afc.nl)

✓ Middenbouw O12-O15 Xander Kristel (xkristel@afc.nl)

✓ Onderbouw O8-O11 Dillon Bijlsma (dbijlsma@afc.nl)

✓ Meisjesvoetbal Robina Buffing & Kirsten Slisser
(meisjesvoetbal@afc.nl)

mailto:nmulder@afc.nl
mailto:bboomsma@afc.nl
mailto:xkristel@afc.nl
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mailto:meisjesvoetbal@afc.nl


De AFC jeugdafdeling in cijfers (op dit moment)

▪ Deze zomer meer dan 750 aanmeldingen van kinderen die lid willen worden
▪ Tevens bijna 1230 bestaande en actieve jeugdleden:

• 110 teams (28 interne competitie, 53 onderbouw, 29 bovenbouw)

▪ 140 trainingsmomenten per week
▪ 37 eigen trainers 
▪ 1500 wedstrijden per jaar

• 50 tot 60 thuiswedstrijden per weekend
• 20 AFC scheidsrechters

▪ 6 personen Jeugdcommissie (vrijwilligers)
▪ 2x hoofd jeugdopleiding, 5x coördinatoren  (betaald)
▪ Ca. 104 teamleiders (vrijwilligers)
▪ Vorig seizoen 12 jeugdspelers naar Betaald Voetbal Organisaties (BVO)



Normen en waarden



Afmelden voor een training/wedstrijd

TRAINING:

▪ Heeft uw zoon/dochter een vaste trainer, dan altijd melden bij de trainer
▪ Traint uw zoon dochter bij de ATA, dan meldt u hem/haar af bij de 

betreffende coördinator

WEDSTRIJDEN:

▪ Bij selectieteams afmelden bij de trainer
▪ Bij niet-selectieteams afmelden bij de leider 

➢ afmelden voor donderdagavond 

> Insteek is natuurlijk dat uw zoon/dochter altijd traint/speelt



Aandachtspunten (1):

✓ AFC kleding is verplicht en verkrijgbaar bij voetbalshop.nl

✓ Schoolvoetbal is een schoolactiviteit die vóór gaat boven trainingsmomenten.

✓ Zaalvoetbal op vrijdagavond alleen met toestemming van de coördinator 

✓ Trainen/spelen in vakanties: 
➢ Selectieteams trainen door
➢ Niet-selectieteams worden tijdig geïnformeerd

✓ AFC probeert voor elk team 1 toernooi te regelen en op verzoek en in overleg 
kunnen we kijken naar meer

✓ In principe fluit een ouder, tenzij er door de KNVB een scheidsrechter wordt 
aangesteld
• AFC doet haar best om voor de meeste teams een scheidsrechter te regelen
• Bewaak en koester de (jeugd) scheidsrechters. Kritiek en op/aanmerkingen 

tijdens wedstrijd achterwege laten.



Aandachtspunten (2):

✓ Bij langdurige blessures graag, via de leider, laten weten aan de jeugdcommissie

✓ Zijn er spelers/ouders in het team die wat voor de club willen betekenen, dan 
horen wij het heel graag!

✓ Wedstrijdverslag delen op de AFC website/social media. 
➢ Elke week ander kind (samen met ouder)?

✓ Het is storend voor teams/trainers als spelers eerder het veld opgaan. Graag 
wachten tot het tijd is en de andere teams klaar zijn!

✓ Een vriendelijk verzoek aan spelers en ouders om richting veld 6 en 7 om te 
lopen en niet over veld 4 te lopen (hier wordt getraind!)

✓ Wij vragen u als ouder om niet op het veld, maar achter de hekken te kijken naar 
de training.

✓ Heeft u leuke ideeën….. Mailt u dit dan afc.ideeenbus@hotmail.com

mailto:afc.ideeenbus@hotmail.com


Van de medische commissie
✓ Medische en paramedische aanspreekpunt binnen AFC

✓ Moderne interne praktijkruimte en uitstekende faciliteiten
• Voormalige ruimte van ‘The School’

✓ Behandelingen voor blessure herstel, blessure preventie en fysiek herstel

✓ Inloopspreekuur voor alle AFC-leden
• Maandag en woensdag van 16.00 – 18.00
• Behandelingen via uw zorgverzekering

✓ Jaarlijkse voorlichting, trainingen en begeleiding op gebied van
• Acute hulpverlening bij reanimatie
• Gebruik van de AED
• EHBO



Calamiteiten
✓ Helaas krijgen we elk jaar te maken met calamiteiten

✓ Waarvoor hulpdiensten moeten worden aangeroepen:

PROCEDURE

✓ Roep om hulp en laat direct 112 bellen om geen minuut te verliezen

✓ Gebruik in geval de AED apparatuur bij hartfalen

✓ Bel / roep direct de wedstrijdtafel om de toegankelijkheid te coördineren

✓ Geef het juiste adres door van Sportpark Goed Genoeg

!!!INGANG BEETHOVENSTRAAT!!!



Locaties AED

WedstrijdtafelBeneden bij de trap Ingang naar de kleedkamers



AFC Evenementencommissie
2019-2020 



WIE ZIJN WIJ

• Marije Soetendorp, moeder van 
zoon Max in JO11-5

• Karin Barendse, moeder van zoon 
Ricky in JO8-1



• Louise Paulussen, moeder 
van zoon Armijn in JO12-4

• Joanie Bosman, moeder 
van zoon Mason in JO8-1



• Floor Hausel: moeder van 2 meiden: 
Quinn in JO9-O8M (MO9-1) en Pippa, 
net gestart (als jongste) in de Eredivisie



AFC Interne Jeugd Evenementen:

• Herfst2daagse (O8 t/m O13): 
Dinsdag 22 & woensdag 23 oktober 2019 (Herfstvakantie)

• Pepernotentoernooi / Sinterklaas (ED, CL, O8 & M-O9): 
Woensdag 27 november 2019

• Kerstdiner (O14 & O15): 
Donderdag 12 december 2019

• Mini WK (O8 t/m O13): 
Zaterdag 6 juni 2020 (datum moet nog worden bevestigd)



Wij zijn altijd blij met ouders die willen helpen!!

Vooral met het Mini WK is er veel hulp nodig zodat het een 
geslaagde dag wordt voor de AFC meisjes & jongens.

Al onze contactgegevens zijn te vinden op de AFC website: 
https://www.afc.nl/jeugd/organisatie (onderaan de pagina)

Of schiet een van ons gewoon even aan op de club!

https://www.afc.nl/jeugd/organisatie


Commerciële Commissie 2019-2020



 AFC voor iedereen en dus ook sponsorgeld 
voor iedereen!

▪ Jeugd

▪ Senioren

▪ Eerste elftal

 AFC heeft het bestaan te danken aan vele 
sponsoren



 AFC Partners (nieuw)
▪ Grote corporate organisaties die de wensen hebben 

activaties te doen met leden van AFC

 AFC Vriendelijke Bedrijven
▪ Exposure d.m.v. vlaggen, reclamebord, exposure op 

website, persmap, uitnodiging jaardiner

 Business club member (nieuw)

 Bordsponsor
▪ Door komst nieuw sportpark ook een nieuwe indeling en 

mogelijkheid om meer prominente plekken te verdelen



 De unieke positionering als oudste en grootste voetbalvereniging van 
Amsterdam en omstreken, met ruim 2000 leden en 120 teams

 Een succesvolle combinatie van top- en breedtesport
 de sfeer van het clubhuis
 de positie van het huidige en de opbouw van het nieuwe groene 

sportpark midden in Nederlands zaken centrum Zuidas
 de aantrekkelijkheid van het ledenbestand en bezoekers
 de gezonde financiële positie 
 de goede prestaties op het hoogste amateurniveau van AFC1 
 200.000 unieke bezoekers op AFC.nl per jaar

Laat uw gegevens achter bij ons of mail naar comcie@afc.nl
voor meer informatie!



Het nieuwe sportpark



Het nieuwe sportpark



AFC Trainers Academy (ATA)



AFC Trainers Academy (ATA)

✓Maak van alle spelers betere AFC-voetballers.

✓Betere trainers voor de jeugd, daardoor betere voetballers

✓ Trainers begeleiden en aansturen d.m.v. de app

✓Opbouw in de oefenstof volgens een structuur, resultaat 
technisch, tactisch en conditioneel betere spelers

✓Behoud van eigen talent en minder talent van buitenaf 
halen

✓ Als AFC vindt dat een speler in aanmerking kan komen voor 
een selectieteam wordt de speler uitgenodigd om een 
aantal keer mee te trainen met een selectieteam.



AFC Trainers Academy (ATA)

✓ ATA app met daarin een heel seizoen aan oefenstof

✓ Oefenstof is geheel uitgewerkt inclusief doelstelling, veldindeling, 
methodische stappen en filmpjes! 

✓ https://youtu.be/SkJBbNMcQOk

https://youtu.be/SkJBbNMcQOk


Krat met 10 AFC bidons
op inschrijving = 60 euro

nmulder@afc.nl

mailto:nmulder@afc.nl


Lustrumjaar

✓ AFC bestaat 18 januari 2020 125 jaar

✓ Een jaar lang wordt hier aandacht aan besteed 
met speciale evenementen en leuke verassingen 

✓Op korte termijn wordt er een teamfoto genomen 
van alle AFC teams

✓Meer informatie volgt



Vragen / opmerkingen / ideeën?

Bedankt voor uw komst 

We wensen iedereen een sportief 
en mooi seizoen!!!


