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Januari 2013

Hierbij ontvangen jullie de ENC nieuwsbrief voor de maand januari.
De nieuwsbrief is tevens te zien op www.enc-arnhem.nl & ENC Arnhem Facebook

ENC Arnhem terug-en vooruitblik
Het gaat goed met ENC Arnhem!
We hebben veel actieve vrijwilligers, het ledenaantal is stabiel, de
sportieve resultaten zijn goed en de sfeer is erg goed!
Om in de termen van de ENC-metafoor te spreken: We zitten met ons
ENC-schip in relatief rustig vaarwater, waarbij de passagiers genieten
van de reis door een geweldige bemanning en een machinekamer
(ENC Sportwaarden) die, soms met wat klein onderhoud, goed
functioneert.
Om in rustig vaarwater te kunnen blijven moeten we met z’n allen wel scherp blijven. Op de
koers die we uitgezet hebben, is er namelijk nog wel wat onrustig vaarwater te verwachten.
Misschien niet op hele korte termijn, maar wel later.
We dienen onder andere rekening houden met;
• Een kloof tussen de jeugd- en seniorenteams, die ervoor zorgt dat
doorstroming vanuit de jeugd lastiger is door het niveauverschil
• Een verouderd zwembad Valkenhuizen, waar de gemeente Arnhem
aan het onderzoeken is wat ze hier mee willen doen (blijven
investeren in het huidige zwembad, een nieuw zwembad op de
huidige locatie of een nieuw zwembad op een andere locatie)
• Het aantal (gekwalificeerde) trainers is nu nog redelijk op orde.
Maar als we het waterpoloniveau in de totale breedte van de
vereniging op niveau willen houden en het liefste verbeteren, dan
blijft investeren in jeugdkader noodzakelijk.
• Per twee seniorenteams moet je minimaal 1 scheidsrechter aan de
KNZB leveren. We zoeken nog steeds scheidsrechters die ervoor
zorgen dat ENC Arnhem aan deze verplichting kan blijven voldoen
En zo staan we nog voor veel meer uitdagingen die we met z’n allen de komende jaren
samen gaan oppakken!
Hieronder een overzicht wat we in 2012 al wel samen hebben bereikt aan de hand van de
ENC Sportwaarden Betrokken, Respect, Communicatie, Ambitie en Veiligheid.
Betrokken
• ENC Seizoensafsluiting 2011-2012 met thema EK voetbal, georganiseerd door Dames III
• ENC jeugdkamp te Zevenaar
•
Gerrit Jansen toernooi 2012 met een centrale plaats voor onze 100 jarige jubilerende

moedervereniging Neptunus
• Organisatie Nationale Zwemvierdaagse
• Kinderzwemmen tijdens bondsavonden
Respect
• Verder ‘verankeren’ van de Gedragscode & Gouden Gedragsregels
• Blijven aanspreken (kader) leden op handhaving Gedragscode
Communicatie
• Periodieke digitale nieuwsbrief via e-mail, ENC site & Social Media
• ENC Arnhem via Social Media (LinkedIn, Facebook & Twitter)
• Facebookpagina voor ESCA & Neptunus Masters (ENM)
Ambitie
•
•
•
•

Kampioenschap Jeugd <15A & Dames II
Organisatie minipolo toernooi
Ruim 14 jeugdspelers trainen bij de WOC
Actievere ledenwerving door het geven van waterpoloclinics bij
schoolzwemmen
• Nieuwe sponsoren

Veiligheid
•
•
•
•
•

Investeren in trainers en scheidsrechters opleidingen voor gemotiveerde (kader) leden
Het zijn van een officieel door de KNZB erkende schoolactieve zwemvereniging
Het hebben van een Vertrouwenscontactpersoon
Opzetten van alcoholbeleid voor iedereen binnen de verenging
Toets voor de trainers op hun deskundigheid bij het opduiken van een drenkeling op de
bodem van het zwembad

Wij als WPC hebben niet alle wijsheid in pacht. Het kan zijn dat wij
belangrijke zaken over het hoofd hebben gezien en toch in 2013
moeten uitvoeren.
Graag horen we van jou of dit het geval is. Stuur dan een mail naar
het secretariaat met als onderwerp ‘Ontbrekende ENC-activiteiten
2013’.

Sponsorcommissie
Onze ENC sponsor;
Adviesbureau Kusters BV
Adviesbureau Kusters traint en coacht teams en personen op het gebied van veiligheid en
doorstroming van verkeer op de weg (Incident Management). Hiervoor hebben wij
verschillende opleidingen en trainingen ontwikkeld welke gegeven worden binnen organisatie
die hun dienstverlening op het gebied van wegbeheer en verkeersmanagement vergroten en
verbeteren. Daarbij kun je denken aan Rijkswaterstaat, Provincies, gemeenten en
marktpartijen zoals bergers en aannemers die zich met verkeer bezighouden. Ook de
hulpverleners Politie, brandweer en ambulance behoren tot onze doelgroep.
Het werk van onze cursisten draait om veiligheid en de doorstroming
van het verkeer, juist wanneer er incidenten zijn. Wij zijn continu
bezig met het verder verbeteren en/of ontwikkelen van (nieuwe) lesen trainingsmethoden om nog beter aan te sluiten bij de behoefte,
“praktijkgericht leren door te doen”, van onze doelgroep. Naast kennis

over regels en procedures is er veel aandacht voor houding en gedrag,
in vaak hectische en indrukwekkende situaties moet je stevig in je
schoenen staan.
Bij Incident Management is het belangrijk dat
de hulpverleners functioneren als een team en
inzien dat zij elkaar nodig hebben om tot een
goed eindresultaat te komen.
Bij waterpolo is dit niet anders. Wij vinden het belangrijk om
initiatieven uit de buurt te ondersteunen en betrokken te zijn bij de
maatschappij. Mede hierom zijn wij sponsor van ENC Arnhem.

Onze Sponsoren

ENC op Koers?
Zijn we als ENC Arnhem met de juiste zaken bezig?
Hebben de ENC Sportwaarden genoeg "lading" binnen ENC
Arnhem?
Hoe vindt je dat het gaat binnen ENC Arnhem en wat kan beter?
De bovenstaande vragen zijn een selectie van vragen die ons
bezighouden. Om ENC Arnhem (nog) beter te maken hebben we
JULLIE nodig. We nodigen elke betrokken ENC'er (van lid tot
ouder en van scheidsrechter tot toeschouwer) om te drukken op
onderstaande button en ons daarmee waardevolle en constructieve feedback te geven over
het "reilen en zeilen" binnen ENC Arnhem.

ENC Arnhem & Social Media

ENC Kalender
ENM Waterpolotoernooi UZ&SC te Utrecht
• 20 januari
ENC Nieuwjaarsborrel
Inclusief kind & ouder zwemmen van 17;00-19;00
• 26 januari
Kind & ouder zwemmen
• 16 maart (17;00-19;00)
• 20 april (17;00-19;00)
ALV Neptunus
• 22 april vanaf 19;30

ENC Jeugdkamp 2013
• 17 t/m 19 mei
ENC Seizoensafsluiting
• 25 mei

Met een sportieve waterpolo groet,
Dave Verburg
Voorzitter ENC Arnhem
&
Mark Liesting
Vice-voorzitter ENC Arnhem

