
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 



  

WELKOM BIJ ZWEMCLUB BORGER! 
 
Welkom bij onze vereniging: ZC Borger. 
 
Wij zijn een middelgrote, gezellige en leuk vereniging uit Borger. Met al onze leden, 
bestuursleden, trainers, officials, vrijwilligers en ouders proberen wij iedereen een zo’n fijn 
mogelijke tijd te geven bij onze club. Plezier en prestatie gaan bij ons hand in hand! 
Wij hopen dat jij je snel thuis voelt en veel plezier zult beleven aan de zwemsport bij onze 
vereniging. 
 
In deze brief en op onze website https://zcborger.nl staat belangrijke informatie voor jou en 
jouw ouders over onze vereniging.  
Heb je nog vragen na het lezen van deze brief, aarzel dan niet om contact op te nemen met 
één van onze bestuursleden. De vraag stellen in het zwembad tijdens trainingsuren is natuurlijk 
ook altijd mogelijk. 
 

ALGEMENE GEGEVENS 
 

Website : https://zcborger.nl 
Secretaris : Miranda Kuik 
Adres : Standvoetbeker 2 

  9531 PM Borger 
Telefoonnummer : 0599-23 87 82 
E-mail : secretariaat@zcborger.nl 
Zwembad : Zwembad Hunzedal 
Adres : De Drift 3 

  9531 TK Borger 
 
 

OVER ZC BORGER 
 
ZC Borger is opgericht in 1964 op initiatief van de badmeester van het Zwembad Hunzedal 
Borger. Destijds nog een natuurbad, tegenwoordig een overdekt zwembad op dezelfde 
plaats gelegen als in 1964. Eén van de eerste leden is tot op de dag van vandaag nog 
steeds lid van de vereniging.  
Wij zijn een breedte sport vereniging, dit betekend dat er recreatief gezwommen wordt  door 
jong (minioren, junioren, jeugd) en oud (masters). Wij zwemmen onze wedstrijden op diverse 
niveaus (regionaal, landelijk en af en toe ook  internationaal).  
Vooral plezier in de zwemsport staat bij ons voorop! 

 
 

LEEFTIJDSGRENZEN 
 
Net als bij andere sporten zwem je in trainingen met leeftijdsgenoten. Tevens wordt er 
gekeken naar jouw zwemtalent/niveau zodat je altijd in een groep zwemt die bij jou past.  
 
Als je net jouw zwemdiploma’s hebt behaald (A, B en misschien C) bieden wij jou de 
mogelijkheid om het KNZB Sterrenplan te volgen. Met het Sterrenplan maak je kennis met 
de zwemsport.  
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TRAININGEN EN GROEPENINDELING 
 
Je mag altijd 3 keer gratis meetrainen, daarna word je lid. Voor meer informatie kun je bellen 
of mailen naar onze secretaris. 
 
Trainingstijden: 
Wij trainen in zwembad Hunzedal op de volgende tijden (zie ook  https://zcborger.nl/trainingen): 

 
Maandagavond : 18.00 – 19.00 uur 

Maandagavond Masters : 19.00 – 20.00 uur 
Dinsdagochtend : 06.00 – 07.30 uur 
Dinsdagavond : 18.00 – 19.00 uur 
Woensdagavond : 18.00 – 20.00 uur 
Donderdagavond : 18.00 – 19.00 uur 
Vrijdagavond : 18.00 – 19.00 uur 

 
Toegang: 
Wanneer je lid bent van ZC Borger heb je geen toegangsbewijs nodig voor het zwembad. 
Voor het gebruik maken van het recreatie bad is wel een geldig toegangsbewijs verplicht. Dit 
geldt ook voor familieleden van zwemmende leden.  
De toegangspoort van het zwembad is 10 minuten voor aanvang van de training geopend. 
In het trainingsschema kan je zien op welke dagen jij mag trainen.  
 
Training: 
Voordat er getraind kan worden, helpen alle zwemmers mee met het gereed maken van het 
bad. Na afloop ruimen we, gezamenlijk, ook weer op. 
 
De jongste zwemmers beginnen met twee keer per week een half uur trainen. Afhankelijk 
van je leeftijd en niveau wordt het aantal uren en dagen per week uitgebreid.  
Ouders/verzorgers zijn vrij om te blijven kijken bij de training van jouw kind.  
Er mag niet met buitenschoenen in het zwembad worden gelopen. Er kan gebruik gemaakt 
worden van hoesjes (te verkrijgen bij de receptie van het zwembad) of slippers.  
 
Afmelden voor training: 
Als je lid bent van ZC Borger wil je natuurlijk graag zwemmen en ben je zoveel mogelijk op 
de trainingen aanwezig. Soms lukt dit niet door bijvoorbeeld drukte op school of omdat je 
ziek bent.  
 
Graag afmelden voor de trainingen bij één van onze trainerscoördinatoren 
Barbara Dost  : 06-13 15 47 95 
Roelof Zomers : 06-10 70 96 05 
 

 

WELKE ZWEMSPULLEN MOET IK KOPEN?  
 
In eerste instantie ben je niet veel meer nodig dan een zwembroek of badpak. Daarnaast is 
een zwembrilletje en badmuts ook handig. Het aanschaffen van eigen zwemmateriaal 
(plankje, pullbuoy, snorkel en/of zoomers) zijn in het begin van jouw zwemcarrière niet nodig 
om aan te schaffen.  
Ga je wedstrijden zwemmen dan kan je een clubshirt en broekje en /of  trainingspak 
aanschaffen. De  trainers kunnen informatie verschaffen over de mogelijkheden tot het 
aanschaffen van clubkleding. 
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Adressen voor zwemkleding: 

• Active Swimwear ( https://www.activeswimwear.nl ) in Eelde. 

• Bartels Sport ( https://bartelssport.nl ) in Emmen (10% korting). 
 

ZWEMWEDSTRIJDEN 
 
Zwemwedstrijden worden op verschillende niveaus gezwommen, individueel en in 
competitieverband. De zwemwedstrijden zijn meestal op zaterdag en soms op zondag. 
De zwemwedstrijden worden gezwommen in verschillende zwembaden in de regio. 
Ploegleiders begeleiden de zwemmers bij de wedstrijd. Ook zijn er officials aanwezig. Zij 
zorgen er onder andere voor dat de wedstrijd goed verloopt. Daarnaast klokken de officials 
de tijden van de zwemmers. 
 
Technische Commissie 
De Technische Commissie nodigt je uit voor een wedstrijd. Zij hebben overleg met de 
trainers over jouw voortgang en of je klaar bent om wedstrijden te zwemmen.  
Ben je uitgenodigd maar kan je niet mee doen? Meld je dan voor de datum af die in de 
uitnodiging staat. 
 
Meer informatie over het zwemmen van een wedstrijd staat op onze website onder het kopje 
zwemmen → wedstrijdinformatie (https://zcborger.nl/wedstrijdinformatie ) 
 

CODE BLAUW 
 
Wij hanteren vanuit de KNZB Code Blauw. Hiermee laten wij zien dat wij ons samen sterk 
maken voor een sportief en veilig zwemklimaat. Het is onze ambitie om een blauwe golf te 
creëren, waarbij iedereen elkaar aansteekt om op een positieve manier met elkaar, met de 
sport en met de faciliteiten om te gaan.  
 
Code Blauw staat voor respect, sportiviteit, veiligheid en plezier!  
Wij streven naar een zwemklimaat waarin iedereen respectvol met elkaar omgaat, zich houdt 
aan de regels, zich inzet om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen en vooral samen 
plezier maakt. 
 
Indien je merkt dat jouw kind slachtoffer is van pesten vragen wij je om dit aan de trainer, 
bestuur of vertrouwenscontactpersoon door te geven. Wij kunnen kijken hoe dit kan worden 
aangepakt. Wij kunnen en willen niet toezien hoe enthousiaste kinderen onze vereniging 
verlaten door ontoelaatbaar gedrag van anderen. 
 
Op onze website zijn de gedragsregels (https://zcborger.nl/gedragsregels )voor onze club te 
vinden en de contactinformatie van onze vertrouwenscontactpersonen. 
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TOERNOOIEN EN ACTIVITEITEN 
 
ZC Borger is een gezellige vereniging waar zwemmen centraal staat. Trainen en wedstrijden 
zwemmen zijn natuurlijk ook altijd leuk. Maar af en toe is het ook leuk om samen met de club 
iets anders te doen. Onze activiteitencommissie organiseert regelmatig andere activiteiten. 
 
Overzicht van enkele activiteiten in het zwemseizoen : 
 
September / oktober : Grote Clubactie 
Oktober : Zechsteintoernooi (Veendam) 
November : ZC Borger Mandarijnenactie 
Voor 5 december : Sinterklaas 
Maart / april : Algemene Ledenvergadering inclusief leuke activiteit voor jong en oud) 
Juni/juli : Clubkamp 

 
COMMUNICATIE 
 
Het bestuur en de diverse commissies van ZC Borger verspreiden informatie via de mail.  
ZC Borger heeft een website en is actief op Social Media. Op het inschrijvingsformulier geeft 
u aan of u wel of niet akkoord gaat voor het plaatsten van foto’s en/of informatie van uw kind 
op bovenstaande media.  

 
 
VRAGEN OF PROBLEMEN 
 
Heeft u nog vragen die niet in deze informatiebrief beschreven zijn, neem dan contact op met 
één van de bestuursleden.  
Informatie over onze vertrouwenspersonen en de bestuursleden is te vinden op onze website 
www.zcborger.nl . 
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TOT SLOT 

 

Zonder vrijwilligers is het niet mogelijk uw kind of kinderen te laten sporten. 
Lid zijn van ZC Borger betekent dan ook dat je je inzet voor je club.  
We vinden het belangrijk dat iedereen zich verbonden voelt met ZC Borger. Er is regelmatig 
op verschillende manieren hulp nodig bij wedstrijden en activiteiten. We vragen dan ook 
onze leden en ouders te helpen bij deze activiteiten (bijvoorbeeld onze jaarlijkse mandarijnen 
actie). Op deze wijze maken we het samen mogelijk om de kinderen te laten genieten van 
het zwemmen.  

U heeft deze informatie ontvangen bij aanvang van 
lidmaatschap van ZC Borger. De vrijwilligers-
commissie kan contact met u op om te vragen of zij 
een beroep op u mogen doen om af en toe te helpen 
binnen de vereniging. 
 

Nogmaals welkom bij  ZC Borger en wij 
wensen jou een fijne en sportieve tijd bij ons 
toe. 


