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EZC Waterpolo
Nieuwsbrief
Welkom allemaal bij de eerste EZC nieuwsbrief.
In deze nieuwsbrief zal de Polocommissie iedereen
op de hoogte stellen van allerlei zaken die binnen
de waterpoloafdeling van EZC gebeuren.
Ook zullen jullie kennismaken met de geheel
vernieuwde Polocommissie bestaat uit 7 leden:

Ellen Grünefeld
Hallo ik ben Ellen. Ik ben lid van de PC zodat ik me
kan bezighouden met alle scheidrechters- en
spelleiderszaken. Ik probeer ook iedereen wat meer
kennis en enthousiasme over de spelregels van het
waterpolo bij te brengen.

Wist u dat?
(Voor alle feitjes die u natuurlijk altijd al wilde weten)
- Heel dames 3 is gestopt met roken!
- Sinds begin deze maand Heren 1 nu welgeteld 1 papa
heeft.
- Heren 1 en andere geïnteresseerden regelmatig
voetbal kijken in het Slagman na de dinsdagtraining.
- “De Jodeljump” het officieuze EZC lied is, ook wel
bekend als: ‘We zingen Hoempa Hoempa EZC”
- EZC op 1 november 2020 al 80 jaar bestaat!

Barbara Doosje
Ik ben Barbara, ik ga me binnen de PC
bezighouden met het project code Blauw. Je gaat
hier de komende tijd meer over zien op de website,
social media en in het zwembad. Met het project
code Blauw wil EZC sportief en respectvol gedrag
stimuleren en het sportplezier vergroten.

Patrick Lode
Hi allen, Patrick hier. Ik ben naar ik aanneem
een bekend gezicht in de PC, waar ik eerdere
jaren vooral met jeugdzaken bezig was. Dit
seizoen bestrijk ik de herenteams en hun
staf, dus als je vragen of opmerkingen hebt
schroom niet om ze te stellen!

Hanneke Maartens
Hoi ik ben Hanneke, binnen de PC heb ik als
taak om het w-rooster te maken en notuleer ik
alles wat er wordt gezegd. Op het bad kun je me
vinden bij Dames 3. Vragen over het w-rooster
kun je via je aanvoerder aan mij stellen.

Pim Gezel
Hallo ik ben Pim. Mijn taak is het coördineren
van o13, o15 en o17 en daarin het aanspreekpunt
voor de trainers te zijn. Zelf speel ik in Heren 1
en heb ik lange tijd bij EZC training gegeven.

Ruben Liebe
Hallo allemaal, ik ben Ruben, mijn taak in de PC is
het maken van een nieuwsbrief en het beheren van
de social media. Zelf speel ik in Heren 1 en geef ik
training aan het talentvolle o11 team.

Tom Veldhuizen:
En ik ben Tom. Ik houd me bezig met de jongste
groepen van het waterpolo namelijk o11 en de
instroom vanuit het Sterrenplan. En ook zal ik mij
inzetten voor alle damesteams, zodat trainers en
teams optimaal kunnen presteren en het samen
goed hebben. Tot slot zorg ik ook voor de
vertegenwoordiging van de PC in het bestuur. Met
een mooie groep van maar liefst 7 leden hebben
we een stevige en enthousiaste PC die graag zaken
wil en kan aanpakken.

Aangezien EZC ook aanwezig is op het internet (o.a. op
social media) hebben wij onze accounts even op een rijtje
gezet, zodat u weet welke accounts u kunt volgen om op
te hoogte blijven over alles wat er gebeurd binnen EZC.
EZC Social Media accounts:
- Facebook: Enschedese Zwemsport Combinatie – EZC
- Instagram: ezcwaterpolo
- Onze website:
www.ezc-online.nl
Daarnaast zijn er ook een aantal teams met een eigen
pagina op Facebook, waarop met grote regelmaat
wedstrijdverslagen en andere informatie wordt geplaatst:
- EZC Heren 1
- EZC Heren 5
- EZC Damesselectie

Er zijn binnenkort ook weer diverse activiteiten georganiseerd voor leden van EZC:
- Op vrijdag 2 november zal er een Griezeltocht plaatsvinden
voor de jeugd (t/m ca. 14 jaar).
- Op 17 November is er sponsorzwemmen voor alle leden
van EZC. Met het geld dat bij het sponsorzwemmen wordt
opgehaald zal de club materialen aanschaffen die vervolgens
bij de trainingen gebruikt kunnen worden.
Het inschrijfformulier hiervoor ligt in de kiosk.
- Op 15 December zal ‘het grootste minipolo-toernooi van het Oosten’
plaatsvinden (t/m 10 jaar). Houd onze Facebookpagina voor verdere
details in de gaten.

Mocht het hier of daar nog onduidelijkheid zijn over hoe er contact op kan worden genomen met de
polocommissie, wij zijn ten allen tijden te bereiken via: waterpolo@ezc-online.nl
Als u een suggestie heeft voor iets wat absoluut in de volgende nieuwsbrief moet komen dan kunt u uw
suggestie naar ons mailadres sturen. Dit was de eerste EZC nieuwsbrief. Hopelijk heeft het u wat beter op
de hoogte gesteld over alles wat zich binnen EZC afspeelt.

