DUIKCLUB SEPIA GENT
-

Informatie van maandag 29.06.2020 t/m maandag 06.07.2020
maandag 29.06.2020 Geen training - Corona lock down
maandag 06.07.2020 Geen training - Groot verlof
maandag 13.07.2020 Geen training - Groot verlof

Clubinfo nr 25

Van: Diane Bauwens [mailto:dianebauwens@telenet.be]
Verzonden: dinsdag 23 juni 2020 11:05
Aan: Duikclub Sepia Gent
Onderwerp: maandag 29 juni 20

Week 27.
www.sepiagent.be
VOORZITTER
BAUWENS Diane
0478367890

Hallo buddy’s

voorzitter@sepiagent.be
VICE VOORZITTER

Maandag 29 juni is het de laatste maandag van het trainingsseizoen, maar het
zwembad is nog gesloten dus geen OWT dit jaar. Maar ook geen duik in de Blaarmeersen.
Om dit seizoen toch nog stijlvol te kunnen afronden, nodigen we jullie uit voor een
drink in ’t Wegeltje. Op die manier kunnen we elkaar nog eens zien (op een veilige
manier) vóór de echte zomervakantie begint. Je partner is uiteraard welkom.

VAN DEN BRANDT Kris
0486139149

vicevoorzitter@sepiagent.be
DUIKSCHOOLLEIDER
BUNDERVOET Kristof
0476692890

dsv@sepiagent.be
SECRETARIS
HAUTEKEETE Jacques
0475259456

We verwachten jullie om 20u
Voor wie ’t Wegeltje niet kent: het is een tuinterras, dus we zitten buiten. Er is wel
beschutting van een tent in geval het regent.

secretaris@sepiagent.be
PENNINGMEESTER
VAN DER STUYFT Wendy
0476245990

penningmeester@sepiagent.be

Tot maandag!
Namens het Bestuur
Diane

AFGEVAARDIGDE
DUIKSCHOOL
BOLLEIN Wm
0476875674

duikschool@sepiagent.be
BEHEERDERS

 Juli & augustus. Er wordt iedere maandag gedoken in de vijver van de Blaarmeersen
met afspraak om 19:00h op de parking van de jachthaven. Kijk vooral onze doodle na
of er iemand zich heeft aangemeld, en of deze geschikt is om samen een 5* ploeg te
vormen.

beheerder@sepiagent.be

Lidmaatschap 2020
Soort lid

€

Duikend 1ste jaar

151,00

de

146,00

de

Duikend 3 jaar

141,00

Na 3 jaar

136,00

Duikend 2 jaar

Aansluiten in september 2020
Van 1-9 t/m 31-12-20
90,00
Van 1-1 t/m 31-12-21
90,00
Jeugdduiker 8 -14 jaar

86,00

Duikinitiatie /beurt

4,00

Steun duikend lid

86,00

Steunend lid

15,00

 11.12.13 september 2020 clubweekend. Iedereen kan zich nog inschrijven. Het weekend kan doorgaan onder dezelfde voorwaarden als vorig
jaar en aan dezelfde clubvriendelijke prijzen. Er zijn maar 6 plaatsen meer
vrij om te overnachten
 07.08.09 mei 2021 clubweekend. Iedereen kan zich nog inschrijven. Het
weekend kan doorgaan onder dezelfde voorwaarden als vorig jaar en aan
dezelfde clubvriendelijke prijzen.
 Bankcontact. Is momenteel praktisch onmogelijk, en daarom vragen wij om uw betalingen per overschrijving te doen op BE07 4472 6201 1116 de rekening van Duikclub
Sepia Gent.

Bestuursvergadering, op
woensdag 03.06.20, via video
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

Clubinfo nr 25 - nog 16 trainingen.

DE CAUSMAECKER Brecht
0476545239
VAN ACKER Daniël
0476545239
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