ENC Nieuwsbrief

Februari 2013

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

Sportwaarde Betrokken
Organisatie Waterpolo School Wedstrijden (WSW)
ENC Arnhem zal op 30 oktober 2013 Waterpolo School Wedstrijden (WSW) organiseren in
samenwerking met Sportbedrijf Arnhem. Doel is om kinderen bekend te maken met ons zo
geliefde spelletje waterpolo en zodoende nog meer invulling te geven aan de door ENC
Arnhem gestelde doel dat waterpolo (nog) meer een breedtesport dient te worden binnen
gemeente Arnhem.
De doelgroep voor de WSW van kinderen zijn met name de hogere
groepen van de basisscholen. Deze doelgroep is een perfecte
aanvulling op de kinderen uit de lagere groepen die we met de
Waterpoloclinics tijdens Schoolzwemmen bereiken.
In de komende nieuwsbrieven zullen jullie verder geïnformeerd
worden over de WSW.
Waterpoloclinics zwembad Valkenhuizen
Op vrijdag 1 februari en maandag 4 februari zijn weer
Waterpoloclinics tijdens Schoolzwemmen georganiseerd op zwembad Valkenhuizen voor de
basisscholen Arnhem Noord. Het was weer een geweldige belevenis! Voor een ieder die
geholpen heeft, wederom bedankt!! We hebben aan ruim 300 kinderen ons waterpolovirus
kunnen overbrengen.
Het is goed om te weten dat de aanwas van nieuwe ENC leden bij
mini-polo nu echt goed toeneemt.
Vriendjes training
Op maandag 11 februari van 18:30-19:30 is voor de eerste maal
een vriendjes training geweest tijdens het trainingsuur van minipolo & <11. De training werd druk bezocht door maar liefst 34
kinderen (!!).
Ongetwijfeld zijn sommige kinderen zo enthousiast dat ze vaker op
de training verschijnen en wie weet ......zelfs lid worden van ENC Arnhem....
Organisatie bedankt en op naar de volgende vriendjes training!

Sportwaarde Ambitie

ENC heeft een (sport)fysiotherapeut!
Jurgen Meijer (H4) bereid gevonden om zijn kunsten te verbinden aan die van ons. Per
direct is Jurgen beschikbaar voor een vrijblijvende (gratis) diagnose, binnen 2 dagen, bij een
klacht. Het voordeel hiervan is dat je snel en effectief aan je herstel kunt beginnen, en niet
kostbare tijd verliest met het nemen van rust of het maken van afspraken met je huisarts.
Een eventuele aanvullende behandeling kan direct worden besproken en wordt verder
afgehandeld via je verzekering. Natuurlijk verwijst Jurgen je door naar de huisarts, als de
klacht buiten zijn medische expertise valt.
Druk op foto voor meer informatie over Jurgen en de praktijk waarin hij werkzaam is, van
Gilst Fysiotherapie
Door de weeks is Jurgen te benaderen via de praktijk: 026-3816043 of anders buiten
werktijden via 06-14432123.
Vanaf volgend seizoen zal Jurgen ook betrokken zijn bij de
voorbereiding. ENC is blij met deze samenwerking en hoopt daarmee
de sportieve ambities van de selecties te ondersteunen.

Onze Sponsoren

Wedstrijdcommissie
De jurytafelrooster voor de 2e seizoenshelft is klaar en staat op de site van ENC Arnhem!
Noteer in je agenda wanneer je aan de beurt bent om te "tafelen".
Mocht je zelf uiteindelijk niet achter de jurytafel kunnen zitten, regel dan zelf vervanging en
communiceer dit ook aan de andere juryleden. Er is niets zo vervelend als een wedstrijd niet
door kan gaan, doordat iemand achter de jurytafel niet komt opdagen.
Door het slechte weer de afgelopen weken zijn sommige wedstrijden
afgelast. Daardoor zijn er nieuwe wedstrijddagen en tijden ingepland.
Dus aanvoerders graag de website van de KNZB
(http://waterpolo.knzb.nl/ ) goed in de gaten houden om verassingen
te voorkomen!!

ENC Evenementen
Jeugdkamp
• Het jaarlijks ENC Jeugdkamp zal plaats vinden van vrijdagavond 17 mei 19:00 uur tot
zondagmiddag 19 mei16:00 uur
Locatie;
Kampeerboerderij Groot Zande / Rijksweg 120 / 6999 EB Hummelo
Alle jeugdleden uit de teams onder de 15 zijn welkom. Zijn er leden
onder de 17 die interesse hebben om mee te gaan ....... dat kan door
te overleggen met de kampleiding, deze zullen er waarschijnlijk wel
"een mouw aan kunnen passen".
Inschrijfgeld 50 euro per persoon. Hopelijk zal dit door de inbreng van
het sponsorzwemmen terug gebracht kunnen worden tot 40 euro per
persoon.
Sponsorzwemmen
• 8 april 2013 van 18:30 uur tot 19:30 uur in Valkenhuizen

Het sponsorzwemmen is in eerste instantie bedoeld om de begroting van het jeugdkamp
rond te krijgen zonder het inschrijfgeld te verhogen. Door deel te nemen aan het
sponsorzwemmen kun je zelfs je eigen inschrijfgeld verlagen. Het bij elkaar gezwommen
sponsorgeld wordt met een maximum van 10 euro afgetrokken van het inschrijfgeld.
Het sponsorzwemmen is ook een mooie gelegenheid om anderen een uurtje te laten
zwemmen (en sponsoren). Maak een kopie van het sponsorformulier en vraag ook broertjes,
zusjes, vrienden, vriendinnen, neefjes en nichtjes.
Meer informatie over het kamp en het sponsorzwemmen krijg je via de site, facebook, mail
of trainers. Inschrijven via www.enc-Arnhem.nl
Namens de jeugdkampleiding;
Robert, Susan, Suzan, Bart, Bo, Romy, Jeroen, Taco, Monique, Ron en Gerrit
Seizoensafsluiting
Ook dit jaar zal er weer een ENC Seizoensafsluiting zijn;
• Zaterdag 25 mei
De organisatie is dit jaar in handen van heren III. Zet de datum alvast
in je agenda!

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
Kind & ouder zwemmen
• 16 maart (17:00-19:00)
• 20 april (17:00-19:00)
ENC sponsorzwemmen
• 8 april van 18:30-19:30
ALV Neptunus
• 22 april vanaf 19:30
ENC Jeugdkamp 2013
• 17 t/m 19 mei
ENC Seizoensafsluiting
• 25 mei
ENC Waterpolo School Wedstrijden
• 30 oktober

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

