DUIKCLUB SEPIA GENT
-

Informatie van maandag 26.10.2020 t/m maandag 02.11.2020
maandag 26.10.2020 training in Strop van 21:00h tot 22:00h
maandag 02.11.2020 Geen training
maandag 09.11.2020 training in Strop van 21:00h tot 22:00h

 Covid-19 bij Sepia. Omwille van de geldende Coronamaatregelen zijn we gedwongen
om alle clubduiken te schrappen. In buddypaar gaan duiken in België is sowieso nog
mogelijk. Dus wie wil duiken, spreek onderling af. Respecteer daarbij de geldende
plaatselijke regels. Niet-essentiële reizen naar Nederland worden sterk afgeraden. Als
Belg dien je bovendien 10 dagen quarantaine te respecteren als je vanuit België naar
Nederland reist. Een daguitstap is dus niet mogelijk. Diane B.
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VOORZITTER
BAUWENS Diane
0478367890

voorzitter@sepiagent.be

 Geannuleerd. Ons jaarlijks clubfeest is door de opgelegde corona maatregelen onmogelijk en daarom hebben we het moeten annuleren.

VICE VOORZITTER
VAN DEN BRANDT Kris
0486139149

vicevoorzitter@sepiagent.be

 Proficiat. Van harte proficiat aan Fontenai Michael, bij het behalen van het brevet
van:”Extended range duiker” op 01.10.2020.

DUIKSCHOOLLEIDER
BUNDERVOET Kristof
0476692890

dsv@sepiagent.be

 Proficiat. Van harte proficiat aan De Witte Thomas, bij het behalen van het brevet
van:”Duiker *** 3 Ster” op 19.10.2020.

SECRETARIS
HAUTEKEETE Jacques
0475259456

secretaris@sepiagent.be

 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. Klik op de tegel op onze site.

PENNINGMEESTER
VAN DER STUYFT Wendy
0476245990

penningmeester@sepiagent.be
AFGEVAARDIGDE
DUIKSCHOOL

 Registeren Nelos. Het is de bedoeling dat je, van zodra je bent aangesloten bij Duikclub Sepia Gent je uw registratie valideert via uw Nelosnummer en dit door te klikken op de tegel Nelos op onze site.

BOLLEIN Wm
0476875674

duikschool@sepiagent.be
BEHEERDERS

 Homologatie. Heb je nog geen brevet, of wil je een upgrade van je brevet,
dan kan deze enkel via onze site door te klikken op de tegel Dives, en het
formulier volledig in te vullen met wat je wenst.

DE CAUSMAECKER Brecht
0476545239
VAN ACKER Daniël
0476545239

beheerder@sepiagent.be

Lidmaatschap 2020
ste

€

Duikend 1 jaar

151,00

Duikend 2de jaar

146,00

de

Duikend 3 jaar

141,00

Na 3 jaar

136,00

 Duikverbod Wemeldinge. Op onze meest vertrouwde duikstek is het niet meer toegestaan om te duiken. Dijktraject Wemeldinge-West (gedeelte tussen dijkpaal 1603 en
1621) in de periode vanaf 01.11.20 t/m 01.04.21 met de duiklocaties Kattendijke en
Nieuwe Sluis.

Duikinitiatie /beurt

4,00

Steun duikend lid

86,00

Steunend lid

15,00

Clubinfo nr 42 - nog 6 trainingen.

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

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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