
   DUIKCLUB SEPIA GENT

 

Informatie van maandag

 

 
 15.03.21 maandag

ZET is  op vandaag 
door op de betreffende datum een '1' te kiezen uit het dropdown menu.
 Jullie kunnen de inschrijvingstool 

 01.04.21 donderdag
groep samen komen. Dit biedt 
clubduiken. Mag
supporters. M
duikdoodle. 

 CMAS kaartjes. 
ben afgegeven vóór 0
ten aan Filip of Diane, 

 Duikvergunning.
vragen, voor diegene die nog een slagboombadge in hun bezit hebben, 
en geen vergunning hebben aangevraagd, om deze spontaan terug te 
geven aub. 

 

  
 

maandag 15.03.2021

maandag 22.03.2021

maandag 29.03.2021

Clubinfo nr 11  

Week 11.  

www.sepiagent.be 

VOORZITTER 
BAUWENS Diane 

0478367890 
voorzitter@sepiagent.be 

 

VICE VOORZITTER 
VAN DEN BRANDT Kris 

0486139149 
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 
beheerder@sepiagent.be 
 

Lidmaatschap 2021  € 

Duikend 1ste 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 

 
 

 

Clubinfo nr 11  

Week 11.  

www.sepiagent.be 

VOORZITTER 
BAUWENS Diane 

0478367890 
voorzitter@sepiagent.be 

 

VICE VOORZITTER 
VAN DEN BRANDT Kris 

0486139149 
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 
beheerder@sepiagent.be 
 

Lidmaatschap 2021  € 

Duikend 1ste 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 

 
 

 

DUIKCLUB SEPIA GENT

 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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Informatie van maandag 15.03.2021 t/m maandag

maandag Als je vorige week geweest bent en de trainingssessie niet VO
vandaag maandag 15.03.21, dan kun je u na 11 uur

door op de betreffende datum een '1' te kiezen uit het dropdown menu.
Jullie kunnen de inschrijvingstool enkel vinden op onze facebook pagina

donderdag. Vanaf dan mogen we terug met 10 personen in
samen komen. Dit biedt misschien perspectieven wat betreft 

Mag wel enkel voor duikbuddy’s zijn en niet voor 
Meer informatie in het volgende clubblad en via onze 

CMAS kaartjes. Deze zijn beschikbaar voor al diegene die hun med
ben afgegeven vóór 01-03-21. Ik kom langs op 15.03.21, want ik kan niet alles ove

lip of Diane, en ik wil ook eens kennismaken met iedereen

Duikvergunning. Deze zijn beschikbaar vanaf maandag. Mag ik wel 
en, voor diegene die nog een slagboombadge in hun bezit hebben, 

en geen vergunning hebben aangevraagd, om deze spontaan terug te 

15.03.2021 training in Strop van 21:00h tot 22:00h

22.03.2021 training in Strop van 21:00h tot 22:00h

29.03.2021 training in Strop van 21:00h tot 22:00h

DUIKCLUB SEPIA GENT 

info@sepiagent.be 
RPR Gent     
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maandag 22.03.2021 

de trainingssessie niet VOL-
na 11 uur toch nog inschrijven 

door op de betreffende datum een '1' te kiezen uit het dropdown menu. 
acebook pagina. 

mogen we terug met 10 personen in 
perspectieven wat betreft 

wel enkel voor duikbuddy’s zijn en niet voor 
informatie in het volgende clubblad en via onze 

zijn beschikbaar voor al diegene die hun medische fiche heb-
, want ik kan niet alles overla-

met iedereen. 

Deze zijn beschikbaar vanaf maandag. Mag ik wel 
en, voor diegene die nog een slagboombadge in hun bezit hebben, 

en geen vergunning hebben aangevraagd, om deze spontaan terug te 

training in Strop van 21:00h tot 22:00h 

training in Strop van 21:00h tot 22:00h 

training in Strop van 21:00h tot 22:00h 


