DUIKCLUB SEPIA GENT
-

Informatie van maandag 25.01.2021 t/m maandag 01.02.2021
maandag 25.01.2021 training in Strop van 21:00h tot 22:00h
maandag 01.02.2021 training in Strop van 21:00h tot 22:00h
maandag 08.02.2021 training in Strop van 21:00h tot 22:00h

 25.01.21 maandag Is er onze wekelijkse training, maar de maatregelen er rond blijven
voorlopig ook in 2021 geldig, en maak gebruik van deze tool. We mogen maar met 16
in het water, maar we willen er ook 16 in het water.
 Om iedereen zoveel mogelijk de kans te geven om te komen trainen, heeft het
duikonderricht een online tool ontwikkeld. Wens je hierover meer informatie mail
met Wim B, duikschool@sepiagent.be
 Jullie kunnen de inschrijvingstool enkel vinden op onze Facebook pagina.
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VOORZITTER
BAUWENS Diane
0478367890

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

 01.02.21 Bijkomend medisch onderzoek. Andre doet een bijkomend medisch onderzoek in zijn kabinet, en dit op de Brugsesteenweg 620-638 te Mariakerke. Schrijf je in, op en tijdstip dat u past.
André vraagt wel, om zoveel mogelijk te boeken op een aansluitend
uur, anders zit hij daar te koekeloeren. Inschrijven door te klikken op
de icoon op onze website, of in VARIA op je smartphone.
 mondmasker verplicht;
 duikboekje meebrengen;
 medisch fiche meebrengen;
 identiteitskaart meebrengen;


vicevoorzitter@sepiagent.be
DUIKSCHOOLLEIDER
BUNDERVOET Kristof
0476692890

dsv@sepiagent.be
SECRETARIS
HAUTEKEETE Jacques
0475259456
Heemstraat 6 9032 Gent

secretaris@sepiagent.be
PENNINGMEESTER
VAN DER STUYFT Wendy
0476245990
BE07 4472 6201 1166

penningmeester@sepiagent.be
AFGEVAARDIGDE
DUIKSCHOOL
BOLLEIN Wm
0476875674

duikschool@sepiagent.be
BEHEERDERS
DE CAUSMAECKER Brecht
0476545239
VAN ACKER Daniël
0476545239



Lidmaatschap 2021
ste

€

Duikend 1 jaar

153,00

Duikend 2de jaar

148,00

Duikend 3de jaar

143,00

Na 3 jaar

138,00

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

4,00

Steun duikend lid

87,00

Steunend lid

15,00

 Mutualiteit. Indien je van het sportvoordeel van je mutualiteit wilt genieten, geef me
per mail of sms door bij welke je bent aangesloten, en ik bezorg je het gevalideerde
document in je mailbox.
 Belangrijk. Ik mag niet binnen in het zwembad door de huidige wetgeving, en het is
toch belangrijk om mij je documenten te bezorgen om je te kunnen valideren voor
de verzekering. Ofwel bezorg je me deze per post, ofwel via Filip maar hij is vandaag niet aanwezig.

Duikclub Sepia Gent vzw - www.sepiagent.be - info@sepiagent.be
Maatschappelijke zetel: Heemstraat 6 te 9032 Gent - RPR Gent
Ondernemingsnummer: 0430689601

Clubinfo nr 04 - nog 35 trainingen.
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