
   DUIKCLUB SEPIA GENT

 

Informatie van maandag

 

 
 28.06.2021 maandag.

deze allerlaatste
Daarom trekt Duikclub Sepia Gent

 28.06.21 Parking
facebook pagina, o

 Proficiat.  Het was een mooi praktisch examen. Een welgemee
de dank aan de jury en een 
mers, geslaagd of niet

 Boetiek kledi
hoodie of softshell aan te schaffen 
het Sepia logo uiteraard. Dit kan 
op deze tegel.

 Verhuur. Heb 
gustus, en wens je dit te gebruiken van Duikclub Sepia Gent gelieve 
dan uw aanvraag te doen via onze website, en het materiaal maandag 
mee te nemen.

 Luchtvulling in juli

 Luchtvulling in augustus

 06.09.21 maandag.
is van harte welkom. We gaan er van uit dat iedereen genoten heeft van een heerli
vakantie en vooral van het fantastisch mooie duiken. Wij luisteren.
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maandag 

maandag 
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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 
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Bestuursvergadering, dins-
dag 22.06.21 om 20:00h bij 
Brecht.  

 

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 28.06.2021 t/m maandag

maandag.Jopie, eindelijk is iedereen terug toegel
deze allerlaatste training en dit voor de start van het groot verlof. 

aarom trekt Duikclub Sepia Gent, na de training, aan de bel. 

28.06.21 Parking. De werken zijn nog niet gestart en Wim laat ons weten, via onze 
facebook pagina, oF de parking maandag toch bereikbaar is. 

Het was een mooi praktisch examen. Een welgemee
de dank aan de jury en een welgemeend proficiat aan alle deeln

, geslaagd of niet.  

Boetiek kledij. We bieden de mogelijkheid aan, om u een T
hoodie of softshell aan te schaffen en dit via onze club. Alle kledij met 

epia logo uiteraard. Dit kan enkel via onze website door te kli
deze tegel. 

. Heb je materiaal nodig om te gaan duiken in juli en/of a
gustus, en wens je dit te gebruiken van Duikclub Sepia Gent gelieve 
dan uw aanvraag te doen via onze website, en het materiaal maandag 
mee te nemen. 

Luchtvulling in juli. Vullen we op maandag, van 20:00h tot 20:30h.

Luchtvulling in augustus. Is het zwembad gesloten. 

.09.21 maandag. Vandaag starten we terug met de wekelijkse trainingen. Iedereen 
is van harte welkom. We gaan er van uit dat iedereen genoten heeft van een heerli
vakantie en vooral van het fantastisch mooie duiken. Wij luisteren.

maandag 28.06.2021 training in Strop van 21:00h tot 22:00h

aandag 05.07.2021 Geen training - groot verlof 

aandag 12.07.2021 Geen training - groot verlof 

DUIKCLUB SEPIA GENT 

info@sepiagent.be 
RPR Gent     
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maandag 05.07.2021 

rug toegelaten op 
het groot verlof. 

 

De werken zijn nog niet gestart en Wim laat ons weten, via onze 

Het was een mooi praktisch examen. Een welgemeen-
at aan alle deelne-

om u een T-shirt, 
ze club. Alle kledij met 

via onze website door te klikken 

l nodig om te gaan duiken in juli en/of au-
gustus, en wens je dit te gebruiken van Duikclub Sepia Gent gelieve 
dan uw aanvraag te doen via onze website, en het materiaal maandag 

len we op maandag, van 20:00h tot 20:30h. 

Vandaag starten we terug met de wekelijkse trainingen. Iedereen 
is van harte welkom. We gaan er van uit dat iedereen genoten heeft van een heerlijke 
vakantie en vooral van het fantastisch mooie duiken. Wij luisteren. 

van 21:00h tot 22:00h 


