DUIKCLUB SEPIA GENT
-

Informatie van maandag 06.01.2020 t/m maandag 13.01.2020
maandag 06.01.2020 training in Strop van 21:00h tot 22:00h
maandag 13.01.2020 training in Strop van 21:00h tot 22:00h
maandag 20.01.2020 training in Strop van 21:00h tot 22:00h

Clubinfo nr 01
Week 2. JH

Nog 38 trainingen
www.sepiagent.be

 06.01.20 maandag. Is er de traditionele nieuwjaarsreceptie die doorgaat direct na de training om 22:30h in de cafetaria van het zwembad Strop.

VOORZITTER
BAUWENS Diane
0478367890

voorzitter@sepiagent.be

 Huren van duikmateriaal. Je kunt het duikmateriaal, voor open water, huren van de club en dit gedurende je opleiding tot 1*Duiker. Voor details kijk
op onze site en klik op het logo.

VICE VOORZITTER
BOLLEIN Wm
0476875674

vicevoorzitter@sepiagent.be

 Huren van duikmateriaal. Dit kan alleen op maandag tijdens onze wekelijkse training.
Je vraagt het liefst vóór de training zodat we alles kunnen klaarzetten tegen 22:00h. Let er
wel op om uw materiaal zo vlug mogelijk op te halen in de kelder, want de tussendeur
gaat dicht als de Farys verantwoordelijke naar huis gaat.

DUIKSCHOOLLEIDER
BUNDERVOET Kristof
0476692890

dsv@sepiagent.be
SECRETARIS

 Proficiat. Werner VDW, bij het behalen van het brevet van Assistent/Instructeur op donderdag 19.12.19 te Aartselaar.

HAUTEKEETE Jacques
0475259456

secretaris@sepiagent.be

 07.01.20 dinsdag. Doopduik in Transfo. Max. 15 personen, inschrijven op doodle voor
30.12.19. K1*D hebben voorrang. Betalen ter plekke om 18:30h (14€). Er wordt gedoken
om 19:00h. Algemene duikleiding: Wim.

SCHATBEWAARDER
HERRENTALS François
0475585310

penningmeester@sepiagent.be
AFGEVAARDIGDE
DUIKSCHOOL

 13.01.20 maandag. Dokter André doet visite in het leslokaal van het
zwem bad Strop, en dit van 19:30h tot 21:45h. Inschrijven via dit logo.
Breng je duikboekje, je medische fiche en je identiteitskaart mee.

VAN ACKER Daniël
0476545239

duikschool@sepiagent.be

VAN DER STUYFT Wendy
0476245990
VAN DEN BRANDT Kris
0486139149

beheerder@sepiagent.be

Lidmaatschap 2020
Soort lid

€
ste

151,00

de

146,00

de

Duikend 3 jaar

141,00

Na 3 jaar

136,00

Duikend 1 jaar
Duikend 2 jaar

Aansluiten in september 2019
Van 1-9 t/m 31-12-19
90,00
Van 1-1 t/m 31-12-20
90,00
Duikinitiatie /beurt

4,00

Steun duikend lid

86,00

Steunend lid

15,00

Bestuursvergadering op dinsdag 21.01.20 bij Kris

 16.02.20 zondag, Er wordt een nettraining gegeven in het zwembad Strop,
georganiseerd door alle duikclubs in de poule. Het gaat door van 14:00h tot
18:00h en het kost €15,00 per persoon. Inschrijven via onze website is verplicht om te kunnen deelnemen. Klik op het logo
 Put van Ekeren. Wie zijn duikvergunning wil vernieuwen of er een nieuwe wil aanvragen, vul het formulier in op onze website via [Inschrijven].

 Upgrade brevet. Wil je een hoger brevet, dan kun je u inschrijven via onze
website door te klikken op het logo van Dives, en de gegevens invullen op
het formulier.
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 27.01.20 maandag. Dokter André doet visite in het leslokaal van het zwembad Strop, en
dit van 19:30h tot 21:45h. Inschrijven via dit logo. Breng je duikboekje, je medische fiche
en je identiteitskaart mee.
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