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1e	  kwartaal	  
In	  de	  eerste	  maanden	  van	  het	  jaar	  is	  AFH	  voornamelijk	  bezig	  geweest	  met	  het	  
verder	  promoten,	  plannen	  en	  organiseren	  van	  de	  activiteiten	  die	  in	  dit	  jaar	  
werden	  georganiseerd.	  In	  februari	  werd	  de	  2e	  seizoenshelft	  van	  de	  AF	  
Community	  gestart.	  Met	  25	  deelnemers	  in	  de	  leeftijdscategorie	  van	  16	  jaar	  en	  
ouder	  wordt	  er	  elke	  twee	  weken	  op	  vrijdagavond	  in	  Dieren	  rondom	  de	  pijlers	  
football,	  faith	  en	  future	  een	  training	  gegeven	  en	  iets	  uit	  de	  bijbel	  gedeeld.	  	  	  
De	  AF	  Tour	  naar	  Praag	  werd	  in	  maart	  georganiseerd	  waar	  een	  team	  van	  AF	  uit	  
Nederland	  deelnam	  aan	  het	  20	  jarig	  jubileum	  tournooi	  van	  AF	  in	  Praag.	  Met	  
meer	  dan	  100	  deelnemers	  werd	  het	  tournooi	  goed	  bezocht	  en	  de	  8	  spelers	  uit	  
Nederland	  hadden	  een	  fantastische	  tijd.	  
	  
2e	  kwartaal	  
In	  april	  hebben	  we	  een	  Ambassadors	  Football	  Fellowship	  avond	  georganiseerd	  
waarbij	  vrijwilligers,	  bestuur,	  staf	  en	  belangstellenden	  bijelkaar	  kwamen	  en	  
samen	  een	  goede	  tijd	  hadden.	  Ook	  zijn	  we	  deze	  maand	  begonnen	  met	  het	  
promoten	  van	  de	  AF	  Clinic	  in	  Dieren	  en	  Barneveld,	  waarbij	  beide	  activiteiten	  niet	  
tot	  het	  gewenste	  resultaat	  hebben	  geleid.	  Zo	  is	  de	  AFC	  in	  Dieren	  geannuleerd	  
vanwege	  gebrekkige	  promotie	  en	  belangstelling	  en	  de	  AFC	  in	  Barneveld	  met	  17	  
deelnemers	  in	  de	  leeftijdscategorie	  van	  6-‐12	  jaar	  kende	  een	  lage	  opkomst.	  In	  de	  
maand	  mei	  werd	  duidelijk	  dat	  7	  Nederlandse	  coaches	  zich	  beschikbaar	  hadden	  
gesteld	  voor	  de	  USA	  Coaching	  Tour	  in	  Amerika	  in	  de	  maand	  juli.	  Bovendien	  werd	  
de	  AF	  Outdoor	  Cup	  georganiseerd	  waar	  bij	  vv	  Renswoude	  weer	  een	  mooi	  
tournooi	  van	  de	  grond	  kwam	  (32	  deelnemers).	  	  
	  
3e	  kwartaal	  
In	  augustus	  is	  de	  Europese	  Coaching	  Tour	  van	  start	  gegaan	  met	  een	  voetbalkamp	  
op	  Urk	  (86	  deelnemers)	  en	  in	  Arnhem	  (50	  deelnemers).	  Van	  dinsdag	  tot	  en	  met	  
zaterdag	  hebben	  de	  spelers	  van	  6-‐12	  jaar	  een	  mooie	  tijd	  gehad	  rondom	  het	  
thema	  “Unshakable”.	  Met	  20	  coaches	  uit	  binnen-‐	  en	  buitenland	  zijn	  deze	  kampen	  
in	  goede	  banen	  geleid	  en	  hebben	  de	  kinderen	  een	  internationale	  ervaring	  gehad	  
o.b.v.	  bijbelse	  principes.	  Het	  idee	  is	  nu	  ontstaan	  om	  volgend	  jaar	  ook	  in	  de	  regio	  
Midden	  in	  de	  laatste	  week	  van	  de	  basisschoolvakantie	  een	  voetbalkamp	  te	  
organiseren.	  	  Ook	  werd	  in	  september	  een	  Ambassadors	  Football	  Night	  
georganiseerd	  waarmee	  het	  seizoen	  2014-‐2015	  werd	  gestart	  van	  de	  AF	  
Community.	  Op	  2	  basisscholen	  in	  Dieren	  zijn	  we	  in	  september	  gestart	  met	  het	  
geven	  van	  10	  crea-‐middagen	  waarbij	  we	  op	  de	  scholen	  een	  voetbaltraining	  
mogen	  geven	  i.c.m.	  karaktervorming	  o.b.v.	  christelijke	  principes.	  
	  
4e	  kwartaal	  
In	  oktober	  werden	  de	  AF	  Clinics	  in	  Renswoude	  en	  Veenendaal	  georganiseerd.	  
Met	  resp.	  27	  en	  57	  deelnemers	  was	  het	  ook	  deze	  herfstvakantie	  weer	  een	  succes.	  
Met	  de	  karakterwoorden,	  gelinkt	  aan	  professionele	  voetballers	  van	  het	  afgelopen	  
WK,	  werd	  de	  deelnemers	  iedere	  twee	  dagen	  weer	  veel	  plezier	  geboden.	  Met	  10	  
coaches	  is	  alles	  weer	  in	  goede	  banen	  geleid.	  Ook	  hebben	  we	  het	  eerste	  
verjaardagsvoetbalfeestje	  gevierd.	  In	  november	  is	  de	  eerste	  Nederlandse	  



Ambassadors	  Football	  Marathon	  georganiseerd	  waar	  2500,-‐	  Euro	  is	  opgehaald	  
voor	  de	  start	  van	  de	  Ambassadors	  Football	  Club	  in	  het	  seizoen	  2015-‐2016.	  Op	  29	  
december	  is	  de	  jaarlijkse	  AF	  Indoor	  Cup	  gehouden	  in	  Zutphen	  waar	  18	  teams	  om	  
de	  Ambassadors	  wisselbeker	  speelden.	  	  
	  	  
	  
	  
	  
	  


