DUIKCLUB SEPIA GENT
-

Informatie van maandag 07.09.2020 t/m maandag 14.09.2020
maandag 07.09.2020 training in Strop van 21:00h tot 22:00h
maandag 14.09.2020 training in Strop van 21:00h tot 22:00h
maandag 21.09.2020 training in Strop van 21:00h tot 22:00h

 07.09.20 maandag. Eindelijk, we kunnen terug in het zwembad en de wekelijkse trainingen aanvatten. We moeten ons wel aan de regels houden en voorzichtig zijn, zodat
we er niet terug uitvallen en in ons kot moeten blijven.
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www.sepiagent.be

 Cafetaria. Hier gelden de horecaregels wat betreft gebruik van het mondsmasker.

VOORZITTER
BAUWENS Diane
0478367890

 Geïnteresseerden kunnen 3 x een initiatieles bijwonen en mogen het materiaal van de
club voor deze les gratis gebruiken. Zij zijn verzekerd en betalen voor de inkom van
het zwembad €4,00 aan onze penningmeester. Na de 3de les kunnen ze hun bevindingen aan de lesgever vertellen en laten weten of ze geïnteresseerd zijn om verder te
doen.

voorzitter@sepiagent.be
VICE VOORZITTER
VAN DEN BRANDT Kris
0486139149

vicevoorzitter@sepiagent.be
DUIKSCHOOLLEIDER
BUNDERVOET Kristof
0476692890

 Parcours naar de kelder. Na het omkleden gaan we naar de berging om ons materiaal af te halen:
 We houden 1,5 m afstand op de trappen.
 We volgen het parcours.
 Na het nemen van een fles, monteren we deze per twee aan de bank.
 We verlaten de berging richting zwembad via de andere uitgang.
 Na de training volgen we de omgekeerde richting.
 In het zwembad gelden de Nelos regels.

dsv@sepiagent.be
SECRETARIS
HAUTEKEETE Jacques
0475259456

secretaris@sepiagent.be
PENNINGMEESTER
VAN DER STUYFT Wendy
0476245990

penningmeester@sepiagent.be
AFGEVAARDIGDE
DUIKSCHOOL

 Contactopsporing. Iedereen wordt gevraagd om de aanwezigheidslijst in te vullen bij
aankomst in het zwembad.

BOLLEIN Wm
0476875674

duikschool@sepiagent.be
BEHEERDERS

 CMAS kaartjes. Ik heb er nog een pak liggen. Gelieve zo goed te zijn om deze op de
eerstvolgende training mee te nemen aub.

beheerder@sepiagent.be

Lidmaatschap 2020

€

ste

151,00

de

Duikend 2 jaar

146,00

Duikend 3de jaar

141,00

Na 3 jaar

136,00

Duikend 1 jaar

 07.08.09 mei 2021 clubweekend. Iedereen kan zich inschrijven. Het weekend gaat door onder dezelfde voorwaarden als dit jaar en aan dezelfde clubvriendelijke prijzen.

Clubinfo nr 35 - nog 13 trainingen.

DE CAUSMAECKER Brecht
0476545239
VAN ACKER Daniël
0476545239

Aansluiten in september 2020
Van 1-9 t/m 31-12-20
91,00
Van 1-1 t/m 31-12-21
91,00
Jeugdduiker 1ste jaar

86,00

de

81,00

de

Jeugdduiker 3 jaar

76,00

Na 3 jaar

71,00

Jeugdduiker 2 jaar

Aansluiten in september 2020
Van 1-9 t/m 31-12-20

50,00

Van 1-1 t/m 31-12-21

87,00

Duikinitiatie /beurt

4,00

Steun duikend lid

86,00

Steunend lid

15,00
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