DUIKCLUB SEPIA GENT
-

Informatie van maandag 16.03.2020 t/m maandag 23.03.2020
maandag 16.03.2020 Geen training
maandag 23.03.2020 Geen training
maandag 30.03.2020 Geen training

 Alle lessen en activiteiten bij Duikclub Sepia Gent zijn geannuleerd t/m 31.03.20

Clubinfo nr 11
Week 12.

 Stad Gent.heeft beslist dat het zwembad gesloten is en blijft tot en
met 31.03.20 en tevens alle clubactiviteiten verboden zijn.

www.sepiagent.be
VOORZITTER

 Medische fiche. Vanaf 01.04.20 mag je niet meer in het water.

BAUWENS Diane
0478367890

voorzitter@sepiagent.be

 CMAS kaart 2020. Uw kaart ligt klaar op maandag, vraag ernaar.

VICE VOORZITTER
VAN DEN BRANDT Kris
0486139149

 Paasvakantie . Het zwembad is gesloten gedurende gans de paasvakantie en is er dus geen training of verhuring mogelijk.

vicevoorzitter@sepiagent.be
DUIKSCHOOLLEIDER
BUNDERVOET Kristof
0476692890

 Paasvakantie. Heb je materiaal nodig vraag het op tijd.

dsv@sepiagent.be
SECRETARIS

 Boetiek kledij. De mogelijkheid om kledij met het logo van Sepia aan te kopen is nog
online. Meer details en bestellen via onze webpagina. Beschikbaar in de maten XS, S,
M, L, XL, XXL en XXXL, en dit aan heel mooie prijzen. Nergens goedkoper. Alle informatie en details bij Wendy. De bestellingen worden op 24.03.20 afgesloten en besteld, zodat alles ter beschikking is voor de paasvakantie.

HAUTEKEETE Jacques
0475259456

secretaris@sepiagent.be
PENNINGMEESTER
VAN DER STUYFT Wendy
0476245990

penningmeester@sepiagent.be

 15.16.17 mei clubweekend. Er zijn nog steeds 3 plaatsen beschikbaar. Het formulier
om in te schrijven staat nog steeds online en het is een echte aanrader om een fantastisch weekend in de Ardennen mee te doen.

AFGEVAARDIGDE
DUIKSCHOOL
BOLLEIN Wm
0476875674

duikschool@sepiagent.be
BEHEERDERS

 11.12.13 september clubweekend. Er zijn 26 plaatsen beschikbaar. Het formulier met
de nodige details om in te schrijven staat al online en het is een echte aanrader om een
formidabel weekend in de Ardennen mee te doen.

DE CAUSMAECKER Brecht
0476545239
VAN ACKER Daniël
0476545239

beheerder@sepiagent.be

Soort lid

€
ste

151,00

de

Duikend 2 jaar

146,00

Duikend 3de jaar

141,00

Na 3 jaar

136,00

Duikend 1 jaar

 Blaarmeersen duikvergunning. Uw aangevraagde vergunning voor 2020 ligt klaar
op maandag en uw slagboombadge is terug geactiveerd. Indien je geen vergunning
aangevraagd hebt, mag ik uw slagboombadge teug hebben aub.
 Alle theoretische lessen kandidaat 3*Duiker zijn geannuleerd.
Clubinfo nr 11 - nog 26 trainingen.

Lidmaatschap 2020

Aansluiten in september 2019
Van 1-9 t/m 31-12-19
90,00
Van 1-1 t/m 31-12-20
90,00
Jeugdduiker -14 jaar

86,00

Duikinitiatie /beurt

4,00

Steun duikend lid

86,00

Steunend lid

15,00

Bestuursvergadering, op
woensdag 21.04.20, bij Kris
en dit om 20:00h.
Duikclub Sepia Gent vzw - www.sepiagent.be - info@sepiagent.be
Maatschappelijke zetel: Heemstraat 6 te 9032 Gent - RPR Gent
Ondernemingsnummer: 0430689601
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