DUIKCLUB SEPIA GENT
-

Informatie van maandag 19.04.2021 t/m maandag 26.04.2021
maandag 19.04.2021 training in Strop van 21:00h tot 22:00h
maandag 26.04.2021 training in Strop van 21:00h tot 22:00h
maandag 03.05.2021 training
ng in Strop van 21:00h tot 22:00h

 19.04.21 maandag Indien je vorige week geweest bent en de trainingssessie is nog
niet VOLZET op vandaag maandag 19.04.21, dan kun je na 11 uur,
uur u toch nog inschrijven door op de betreffende datum een '1' te kiezen uit het dropdown menu.
 Jullie kunnen de inschrijvingstool enkel vinden op onze facebook
acebook pagina.
pagina

Clubinfo nr 14
Week 16.
www.sepiagent.be
VOORZITTER
BAUWENS Diane
0478367890

 19.04.21 maandag. Ik ben er vandaag tot 21:00h voor:
 Afgeven
fgeven originele medisch fiche:
 Valideren van uw duikboekje voor 2021;
 Aanschaffen van een logboekje;
 Aanschaffen van een NELOS zakje; €40,00
 Pasfoto voor je duikboekje.

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

vicevoorzitter@sepiagent.be
DUIKSCHOOLLEIDER
BUNDERVOET Kristof
0476692890

dsv@sepiagent.be

 Huur materiaal
materiaal.. Mogen wij vragen, om dit aan te vragen via deze app
op onze webp
webpagina, zodat onze database up-to-date
date blijft. Alvast bedankt

SECRETARIS
HAUTEKEETE Jacques
0475259456
Heemstraat 6 9032 Gent

 Clubduiken deze zijn met de huidige maatregelen moeilijk te organiseren. Maar duidu
ken per buddypaar is wel mogelijk. Ook proeven en duikleidingen mogen
m
en kunnen
worden afgenomen. Wie dus verdere stappen wil zetten op weg naar het volgende br
brevet, neem contact op met onze instructeurs om af te spreken en te gaan duiken. So
Sommige proeven hebben een aangepast Coronaprotocol, ddus
us neem dat zeker voorafgaanvoorafgaa
delijk aan de proef even door. De aangepaste protocollen kun je vi
vinden in de NELOSinfo nr. 408 (in het ddocumentencentrum op www.nelos.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

€

ste

153,00

de

Duikend 2 jaar

148,00

Duikend 3de jaar

143,00

Na 3 jaar

138,00

Duikend 1 jaar

 19.04.21
.04.21 Zeeland. De huidige maatregelen waren geldig tot gisgi
teren, en vanaf va
vandaag mogen we terug niet essentiële uitstapuitsta
pen maken,, mogen we over de grens en lonkt nieuw leven in de
Oosterschelde
Oosterschelde. Het moment om in het weekend een fantastische
sche
buddy duik te doen. Wel informeren naar de geldende coronnamaatregelen in N
Nederland en deze zeker strikt opvolgen.
 Getijdentabel
Getijdentabel. Hier alvast de getijden voor
dit weekend en voor meer details zie op
http://www.torpedo.be/getij.htm
Clubinfo nr 14 - nog 25 trainingen.

secretaris@sepiagent.be

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

Bestuursvergadering, dinsdag 20.04.21 om 20:00h
via Microsoft Teams
Duikclub Sepia Gent vzw - www.sepiagent.be - info@sepiagent.be
Maatschappelijke zetel: Heemstraat 6 te 9032 Gent - RPR Gent
Ondernemingsnummer: 0430689601

1

