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Hierbij ontvangen jullie een EXTRA ENC nieuwsbrief!

De nieuwsbrief is ook te lezen op www.enc-arnhem.nl & ENC Arnhem Facebook

Sportwaarde Ambitie

ENC Dames I gaan de Waterpolo Eredivisie in!!

"Onze" dames gaan het ongelooflijke waarmaken en zullen komend seizoen de wedstrijden
gaan spelen op het allerhoogste niveau, namelijk de Waterpolo Eredivisie.

Door een nieuwe herindeling van de Eredivisie
wordt het aantal teams uitgebreid van 7 naar 12
teams, waardoor de bovenste 5 teams van de
Eerste Klasse Bond zijn gevraagd om te
"promoveren" naar de Eredivisie. Ondanks de
mooie 6e plek in de Eerste Klasse, dus niet bij de
eerste 5, hebben onze dames toch de vraag
gekregen om naar de Eredivisie te gaan,
aangezien een vereniging die boven de dames
eindigde niet wilde promoveren naar de
Eredivisie.

Deze kans is, uiteraard, onderling goed
besproken en in samenspraak met de Technische Commissie is er gezamenlijk besloten dat
"de seinen op groen staan". Daarmee zal het voor zowel de dames als voor ENC Arnhem een
sportief hoogtepunt ontstaan. In de historie van de moederverenigingen van ENC Arnhem
(ESCA & Neptunus) is het nog niet voorgekomen dat een damesteam op zo'n hoog niveau
heeft gespeeld.

Voor de dames zal het (waarschijnlijk) een geweldig avontuur worden, waarbij ze tevens
hebben laten zien de afgelopen maanden te kunnen winnen van de teams die ook
promoveren naar de Eredivisie. Dus voldoende kansen en uitdagingen voor een geweldig
seizoen.

Na een fantastisch kampioenschap in seizoen
2013-2014 in de Tweede Klasse Bond en de
daarbij horende promotie naar de Eerste Klasse
Bond, is de eerste helft van het nieuwe seizoen
stroef verlopen. Wedstrijden werden nipt en
soms onverdiend verloren.

In de winterstop periode hebben de dames en de
trainer John Uittenhout in gezamenlijk overleg
besloten "om de wegen te scheiden". Door een
fris elan van de nieuwe trainer, Marco Scheffer,
en de (her)intreding van enkele zeer geroutineerde spelers "is het roer om gegaan".
Wedstrijd na wedstrijd werd gewonnen en soms "met klinkende cijfers" tegen de top teams
van de Eerste Klasse Bond.
Op naar een mooie sportieve uitdaging met wedstrijden tegen de top teams van Nederland.
ENC Arnhem is TROTS!
Dames & Technische staf SUCCES in de Eredivisie!!

Klik op de afbeelding voor artikel van De Gelderlander van 4 mei 2015

Klik op de afbeelding voor artikel ManMeer van 11 mei 2015

Onze Eredivisie Dames & Technische Staf;
De toppers die het gaan doen!!

Foto's zijn mogelijk gemaakt door Kees Rutgers Fotografie. Kees bedankt!

De speelsters: Bo Visscher / Danielle Willemsen / Carla Quint / Joanne Koenders /
Kyra Kampschoer / Joleen Mulder / Malou Buitink / Marije ten Hagen / Mieke van
Meerten / Renee Campschroer / Romy Engelhard / Sanne Bonekamp / Suzan van
Diemen-Ausems / Romy Vooijs / Saskia Steenbruggen

Technische Staf: Marco Scheffer (Trainer & Coach) / Karin Willemsen (Teammanager)

Licentie Eredivisie Waterpolo

Naast deze zeer mooie sportieve uitdaging voor de dames &
technische staf, zal er door de KNZB ook het een en ander
verwacht worden vanuit ENC Arnhem. En dat is beste een forse
uitdaging, die we graag met zijn allen aanpakken!

Aan welke voorwaarden een vereniging dient te voldoen en welke
activiteiten er extra ondernomen dienen te worden staat
beschreven in het KNZB Implementatieplan voor licentiekader
Eredivisie Waterpolo. Kort gezegd wil je in de Waterpolo
Eredivisie deelnemen dan dien je de licentie te bemachtigen! Voor
nieuwe Eredivisie verenigingen is er sprake van een opbouwperiode
(maximaal 3 jaar), zodat je (gelukkig) niet gelijk aan alle criteria dient te voldoen.
De ambitie van de KNZB is om topsport te bedrijven op mondiaal niveau en deze
topsportactiviteiten niet los wil koppelen van de verenigingsstructuren, maar deze juist wil
verbinden. De KNZB wil sterke verenigingen! De meerwaarde van de keuze om topsport te
bedrijven (door intreding van de dames in de Eredivisie), is het volgende;
• Topsport maakt verenigingen sterk: uitzicht op topsport
geeft verenigingen aanleiding om te werken aan een
sterke basis en een goede structuur
• Door het bedrijven van topsport zal de sporttechnische
ontwikkeling binnen de vereniging van een hoger
niveau zijn. De kennis van topsport die wordt
ontwikkeld kan gebruikt worden op andere niveaus
binnen de vereniging
• Topsport geeft mogelijkheden voor exposure op lokaal,
regionaal en nationaal niveau en daarmee
mogelijkheden voor marktgerichte activiteiten
• Topsport vraagt om beschikbaarheid van adequate
accommodaties en legt daarom in zich zelf al een claim
op lokale overheden om die accommodaties
beschikbaar te stellen

Om aan de licentievoorwaarden te voldoen zal de KNZB de
verenigingen ondersteunen, en wel het volgende;

• Account management om verenigingen te helpen sterke
verenigingen te worden
• KNZB zal voor het sporttechnisch kader dat op het
hoogst landelijk niveau functioneert kennisontwikkeling
actief stimuleren
• KNZB zal ten behoeve van de eredivisie waterpolo een
specifiek marketing en communicatietraject ontwikkelen
en uitvoeren
• KNZB ondersteunt verenigingen actief in het realiseren
van ambities op het gebied van accommodaties

Om alle licentievoorwaarden Eredivisie te noemen in deze
brief zal wat teveel worden, het behelst onder andere het
volgende;
• Vaststellen van een beleidsplan vanuit ENC waarin de
ambities van topsport helder zijn geformuleerd.

etc......

Onderdelen van dit plan dienen te gaan over
talentontwikkeling, marketing & communicatie en
een gedragscode.
• Er dient een sporttechnisch jaarplan te komen waarin de
sporttechnische doelen van de topsportselectie worden
benoemd
• ENC dient te beschikken over een functionaris die het
topsport programma en talentenontwikkeling coördineert.
We hebben daarvoor een persoon gevonden die met zijn
uitgebreide netwerk in de waterpolowereld zeker van grote
toegevoegde waarde zal zijn, te weten; Marco van
Beuningen.
• Lidmaatschap Waterpolo Federatie Nederland

Zoals jullie kunnen lezen hebben we als ENC Arnhem voldoende te doen om deze
gigantische mooie uitdaging voor de dames vanuit ENC te ondersteunen. Uiteraard zijn daar
weer de nodige "handen en voetjes' voor nodig om dit avontuur met zijn allen aan te gaan!

Politiek Arnhem

Binnen de politiek van de gemeente Arnhem is door extra stimulatie vanuit ENC de discussie
(wederom) "aangezwengeld" over een mogelijk nieuw zwembad in Arnhem. Deze discussie
loopt al enkele jaren en heeft door de Eredivisie toetreding van de dames een extra urgentie
gekregen aangezien een zwembad aan bepaalde minimale eisen dient te voldoen volgens
Licentie Eredivisie Waterpolo.
Ben je geintereseerd in de vragen die gesteld zijn door de VVD fractie aan College van
Bestuur? Klik op onderstaande (linker) logo en bekijk "uitzending gemist" Politiek Maandag
van 26 mei vanaf minuut 29 tot en met minuut 35!!
Interesse in de gestelde vragen van de raadsleden? Klik op rechter logo.

Sponsorcommissie

"Waterpolosters ENC naar eredivisie"

Zo kopte de Gelderlander op 4 mei jongstleden nadat bekend werd dat de Dames van ENC
Arnhem waren toegelaten tot de hoogste divisie van waterpolo in Nederland. ENC is
natuurlijk waanzinnig trots op de dames. “Wij kijken uit naar een seizoen vol spannende
wedstrijden dames waterpolo in een overvol zwembad Valkenhuizen”, aldus voorzitter Dave
Verburg.
Tegelijkertijd beseffen wij dat indien we een vaste waarde in de
Eredivisie willen worden, de vereniging een aantal stappen zal
moeten zetten. Afgelopen seizoen is het team al versterkt met
Carla Quint, ex international met 200 interlands op haar naam en
speelster op de Olympische Spelen van 2000. Ook het aantrekken
van toptrainer en ex waterpolo international Marco Scheffer, zal
zeker bijdragen. Maar er zal meer geïnvesteerd moeten worden;
in aandacht én geld, investeren in de jeugd, in
trainingsvoorzieningen, in opleiding en andere faciliteiten
zodat waterpolo op het hoogste niveau binnen Arnhem
blijft!

Waterpolo op topniveau kost nu eenmaal geld. De dames zelf
zullen hier natuurlijk ook een bijdrage aan moeten leveren. Maar
ENC Arnhem zoekt natuurlijk partners die mee willen investeren in dit dames team en de
jeugd daarachter, die staan te trappelen om in te vallen. ENC heeft een aantal trouwe
partners waaronder Ausems Vastgoed en Hotel Groot Warnsborn die deze prachtige
sport omarmen. “Buiten dat het invulling geeft aan onze bedrijfsvisie omtrent
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), zie ik dat er tussen de verschillende
partners ook kennis en netwerk worden gedeeld. “Ik heb al zaken gedaan met ENC
partners", aldus Dick Ausems van Ausems Vastgoed.

Kortom wil je een echte eredivisieclub sponsoren, wil je zaken doen met de leden of andere
partners, draag je waterpolo een warm hart toe, of zoek je invulling voor je MVO beleid?
Dan is ENC Arnhem dé club!

Wil je nu eerst meer informatie, stuur dan even een mail naar sponsoring@enc-arnhem.nl of
kijk op onze website www.enc-arnhem.nl..
Naast de bovenstaande zijn de andere trotse
partners van ENC Arnhem: Tesmo, Jumbo
Michael Janssen, Best Western Hotel
Haarhuis, Flipse Schoenen, Waterswim,
Adviesbureau Kusters, Sneeuwkettingen.nl,
Cafe de Schoof, Boerengolf.nl.

Onze Sponsoren

Vrijwilligerscommissie

Zonder vrijwilligers geen vereniging

Het zal jullie niet ontgaan zijn: ENC Arnhem is een groeiende en bloeiende vereniging! We
zijn heel actief op zowel sportief als op sociaal vlak. En om dit allemaal mogelijk te maken,
hebben we vrijwilligers nodig: heel veel vrijwilligers.
Bij grote sportclubs in de omgeving worden
steeds meer met succes de "lasten" binnen de
vereniging verdeeld over alle leden, door een
(niet vrijblijvend) 'vrijwilligersbeleid'. Als ENC
Arnhem willen we nog geen verplicht
vrijwilligersbeleid voor alle leden, omdat we
ervan uitgaan dat iedereen een steentje aan onze
mooie vereniging wil bijdragen. Omdat velen
handen licht werk maken en we druk op een
aantal zeer betrokken vrijwilligers willen
verlichten, willen we een beroep doen op
iedereen die lid is van ENC Arnhem en de ouders
van jeugdleden. Als vereniging mag je tenslotte van ieder lid en ouder een zekere
betrokkenheid bij de club verwachten.

Om hier, mede ter voorbereiding op volgend seizoen, meer invulling aan te geven, zullen we
(Dave Verburg en Mark Liesting) in de maand juni verschillende trainingen bezoeken. Niet
om mee te trainen, maar om met de verschillende teams en ouders in gesprek te gaan. Een
gesprek over de vrijwilligers die ENC Arnhem nodig heeft en welke rol jij hierin reeds vervult
of wil vervullen.
Jouw inbreng is essentieel: kan ENC Arnhem op je rekenen?

Pupillen van de week

Bij de laatste bonds competitiewedstrijden van seizoen 2014-2015 waren er weer 2 pupillen
die mee mochten "draaien" met de dames of heren, te weten;
Daan Holzken & Ella Fischer-Baling

ENC Kleding

Aankondiging pasmoment

Tijdens de aanstaande Zwem4Daagse op zwembad Klarenbeek zullen we weer
een pasmoment voor ENC zwemkleding organiseren. Voor de natte kleding
(zwembroeken/badpakken) zijn weer alle maten pasmodellen aanwezig, zodat
je de juiste maat kunt kiezen. Tevens streven we er naar om ook een
voorraad kleding aanwezig te hebben zodat je tegen contante betaling direct
je kleding mee kunt nemen. Mocht de juiste maat of het artikel niet voorradig
zijn, kun je ter plekke een bestelformulier invullen en bij ons inleveren. Wij
zorgen dan voor de rest.

Even de voordelen van kopen/bestellen tijdens PASMOMENT Zwem4Daagse op
een rijtje:

• Kleding kan van te voren gepast worden
• Advies met betrekking tot aanschaf zwemkleding
• Indien voorradig kan je de kleding tegen contante betaling
direct mee krijgen
• Iedereen ziet er weer tip/top uit voor het volgende seizoen

De Zwem4Daagse vindt plaats van maandag 22 tot en met
vrijdag 26 juni zwembad Klarenbeek.

In verband met contante betaling en wisselgelden vriendelijk
verzoek zo gepast mogelijk te betalen. Voor prijzen digitaal
bestelformulier klik hier!!

ENC Evenementen

Zwem4aagse 2015

Net als voorgaande jaren organiseert ENC Arnhem samen met Openluchtzwembad
Klarenbeek de Zwem4daagse. Dit jaar zal de Zwem4daagse plaatsvinden van 22 t/m 26 juni
2015. Om de Zwem4daagse weer een groot succes te laten zijn, zijn we op zoek naar:
Banentellers

Deelnemers kunnen tussen 19:00 en 20:00 uur hun
baantjes zwemmen. Wie heeft deze week dus iets meer
dan een uurtje vrij om ons te helpen met het tellen van
de gezwommen banen? Met één avond zijn we al
geholpen, maar hoe meer hoe beter natuurlijk!
Aanmelden kan via het hieronder genoemde e-mailadres.
Grabbelton

Jaarlijks organiseren we ook een looploterij. Onderdeel daarvan is de grabbelton. Heb jij
thuis nog cadeautjes of andere dingen liggen die nog nieuw zijn en waarvan je denkt “wat
moet ik ermee?”. Dan zijn dat vaak de mooiste prijsjes voor in de grabbelton. Dit hoeven
niet alleen dingen voor kinderen te zijn. De loterij is tenslotte voor jong en oud.

Heb jij nog spulletjes voor de grabbelton? Ook hiervoor
kun je een mailtje sturen naar onderstaand e-mailadres.
Speciaal voor de Zwem4daagse is een e-mailadres
aangemaakt: zwem4daagse@enc-arnhem.nl.

Wil je je aanmelden als banenteller of je spullen voor de
grabbelton of andere vragen/opmerkingen? Stuur dan
een mail naar dit adres en we reageren zo snel mogelijk!

Deelname aan de Zwem4Daagse
Inschrijven

Ook nu kunnen deelnemers zich weer inschrijven op maandag (22 juni) of dinsdag (23 juni)
vanaf 18:30 uur bij de inschrijftafel in zwembad Klarenbeek. De kosten bedragen € 8,00 per
persoon. Dagelijks mag je vanaf 19:00 uur te water om je baantjes te zwemmen.
Deelnemers moeten minimaal in het bezit zijn van Diploma A.
Woensdagavond – Verkleedzwemmen

Op woensdagavond is weer verkleedzwemmen. Wie het mooist verkleed is wint een prijs!
Zowel kinderen als volwassenen kunnen meedoen.

Gerrit Jansen Waterpolo toernooi

Op 5 & 6 september is het weer zover ons jaarlijks Gerrit Jansen Waterpolo Toernooi voor
Heren I & II en Dames I & II.

We zijn nu al bijzonder trots op het aantal aanmeldingen en met een fantastisch niveau. Er
zijn nog enkele lege plekken over, ongetwijfeld zullen deze snel gevuld gaan worden.
Beloofd weer een spektakel te worden!
De (voorlopige) indeling is als volgt:

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

Zwem4Daagse 2015 op Zwembad Klarenbeek Arnhem

• 22 tot en met 26 juni (organisatie door dames ENC Arnhem)

ENC Gerrit Jansen Waterpolo Toernooi 2015
• 5 & 6 september 2015

ENC Oliebollen Jeugd Waterpolo Toernooi

• 2 januari 2016 (van 13:00-21:00 zwembad Valkenhuizen)

ENC Gerrit Jansen Waterpolo Toernooi 2016
• 3 & 4 september 2016

Met een sportieve waterpolo groet,
Dave Verburg

Voorzitter ENC Arnhem
&

Mark Liesting

Vice-voorzitter ENC Arnhem

Bent u niet geïnteresseerd in deze nieuwsbrief? Klik hier om u af te melden
Deze mailing is verstuurd met Repper Mailblast.

