
   DUIKCLUB SEPIA GENT

 

Informatie van maandag

 

 
 maandag 20.09.2021

o Brevetklassen:
o Kandidaat 
o Kandidaat 
o Kandidaat 
o Kandidaat 
o Kandidaat 1*I en 
o Onderhoudsklas en zwemklas ifv de aanwezi

 Boetiek kledij
stellen voor eind september

 Duikinitiatie
ning. Zij brengen gepaste zwemkledij mee en kunnen het
van onze club hiervoor gebruiken. Zij betalen 
ningmeester. Na de 3
secretaris. Alvast van harte welkom.

 8-9-10 oktober
duikkalender en naast fantastisch weer,
mooie duiken in Zeeland

 Catering clubwekend
lijk iets laten weten aan mij 
spreken in het zwembad. De betaling mag cash
den aan mij. Groetjes Wendy

 Clubweekend.
plaats vrij is om te overnachten.

 Clubweekend doodle.

 20.11.21 Clubfeest.
feestzaal gere
blijven zoals ze nu zijn. 
we doen het, en we gaan er terug een lap op geven.

 20.09.21 Flessen keuring.
lieve deze af te geven op de parking van het zwembad, vóór de training en volledig 
naakt, en deze

 23.10.21 OVOS proeven
wel nog steeds 
iedereen heeft een gedetailleerde mail gekregen hierover.
 

maandag 

maandag 

maandag 

Clubinfo nr 28  

Week 38.  

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, 
woensdag 20.10.21 
 20:00h bij Diane. 

 

 

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 20.09.2021 t/m maandag

20.09.2021. hierbij de indeling van de brevetklassen:

Brevetklassen: 
Kandidaat 1*: Wim Bollein 
Kandidaat 2*: Werner Van De Walle 
Kandidaat 3*: Kris Van den Brandt 
Kandidaat 4*/AI: Kristof Bundervoet 
Kandidaat 1*I en hoger: Duikonderricht 
Onderhoudsklas en zwemklas ifv de aanwezigen. 

Boetiek kledij. Wendy wil dit afsluiten en de gevraagde goederen b
oor eind september. Zie op onze website. 

Duikinitiatie op maandag. Geïnteresseerden kunnen 3 maal deelnemen aan 
ning. Zij brengen gepaste zwemkledij mee en kunnen het duikmateriaal 
van onze club hiervoor gebruiken. Zij betalen €4,00 inkom aan onze pe
ningmeester. Na de 3de initiatie kan men zich laten inschrijven bij onze 
secretaris. Alvast van harte welkom. 

oktober Clubweekend. Alle chalets zijn geboekt. 
der en naast fantastisch weer, een heerlijke catering

duiken in Zeeland, dan kan deze slechte zomer den boom in

clubwekend. Als je van de catering wil gebruik maken graag zo snel mog
lijk iets laten weten aan mij zodat ik alles kan bestellen. Je kunt me op maandag aa
spreken in het zwembad. De betaling mag cash/of digitaal met Payconic
den aan mij. Groetjes Wendy 

Clubweekend. Wil je ook mee, en ben je alleen, vraag eens of er ergens nog een 
is om te overnachten. Je kunt hiervoor bij Wendy terecht.

Clubweekend doodle. Gelieve op te geven wanneer je duikt. 

Clubfeest. We hebben alvast, in De Zulle te Wondelgem, de 
eserveerd. Terug plaats voor 70 personen als de regels 

blijven zoals ze nu zijn. Volgens de huidige maatregelen kan het en
en we gaan er terug een lap op geven. 

Flessen keuring. Heb je een fles die hydraulisch moet herkeurd worden, g
ieve deze af te geven op de parking van het zwembad, vóór de training en volledig 

deze enkel op maandag 20.09.21. 

.10.21 OVOS proevendag te Wemeldinge. Dit wordt een dagactie
nog steeds inschrijven. Peter heeft een link geplaatst op onze facebook pagina

iedereen heeft een gedetailleerde mail gekregen hierover.. 

maandag 20.09.2021 training in Strop van 21:00h tot 22:00h

aandag 27.09.2021 training in Strop van 21:00h tot 22:00h

aandag 04.10.2021 training in Strop van 21:00h tot 22:0

DUIKCLUB SEPIA GENT 

info@sepiagent.be 
RPR Gent     
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maandag 27.09.2021 

indeling van de brevetklassen: 

Wendy wil dit afsluiten en de gevraagde goederen be-

. Geïnteresseerden kunnen 3 maal deelnemen aan de trai-
duikmateriaal 

€4,00 inkom aan onze pen-
atie kan men zich laten inschrijven bij onze 

 Nu nog de 
een heerlijke catering en wonder-

, dan kan deze slechte zomer den boom in. 

Als je van de catering wil gebruik maken graag zo snel moge-
zodat ik alles kan bestellen. Je kunt me op maandag aan-

/of digitaal met Payconic betaald wor-

Wil je ook mee, en ben je alleen, vraag eens of er ergens nog een 
Je kunt hiervoor bij Wendy terecht. 

 

e hebben alvast, in De Zulle te Wondelgem, de 
serveerd. Terug plaats voor 70 personen als de regels 

Volgens de huidige maatregelen kan het en 

Heb je een fles die hydraulisch moet herkeurd worden, ge-
ieve deze af te geven op de parking van het zwembad, vóór de training en volledig 

Dit wordt een dagactie, maar je moet je 
laatst op onze facebook pagina, en 

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 


