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 Proficiat. Wim Bollein,
2*Instructeur, en dit op donderdag 07.10.21, na een helse dui

 23.10.21 OVOS proevendag te Wemeldinge.
wel nog steeds inschrijven. Er is een link geplaatst op onze facebook pagina, en iede
een heeft een gedetai
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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 2021 
Van 1-9 t/m 31-12-21        91,00 
Van 1-1 t/m 31-12-22        91,00 

Duikinitiatie /beurt 4,00 

Steun duikend lid 87,00 

Steunend lid  15,00 

 

 
Bestuursvergadering, 
woensdag 20.10.21 

 20:00h bij Kris. 
 

 

Proficiat 
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Informatie van maandag 11.10.2021 t/m maandag

Wim Bollein, van harte gefeliciteerd bij het be
2*Instructeur, en dit op donderdag 07.10.21, na een helse dui

23.10.21 OVOS proevendag te Wemeldinge. Dit wordt een da
wel nog steeds inschrijven. Er is een link geplaatst op onze facebook pagina, en iede
een heeft een gedetailleerde mail gekregen hierover.. 

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

maandag 11.10.2021 training in Strop van 21:00h tot 22:00h

aandag 18.10.2021 training in Strop van 21:00h tot 22:00h

aandag 25.10.2021 training in Strop van 21:00h tot 22:00h

Proficiat Wim, bij het behalen van de titel van 2*Instructeur

DUIKCLUB SEPIA GENT 

info@sepiagent.be 
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maandag 18.10.2021 

 

ehalen van de titel van 
2*Instructeur, en dit op donderdag 07.10.21, na een helse duikstage in Fr. 

Dit wordt een dagactie, maar je moet je 
wel nog steeds inschrijven. Er is een link geplaatst op onze facebook pagina, en ieder-

. Geïnteresseerden kunnen 3 maal deel-
ngen gepaste zwemkledij mee en kun-

nen het duikmateriaal van onze club hiervoor gebruiken. Zij betalen 
atie kan men 

kom.  

van 21:00h tot 22:00h 

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

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

van de titel van 2*Instructeur 



 
 Clubfeest. We hebben, in De Zulle te Wondelgem, de feestzaal gereserveerd. T

sonen, en we gaan er terug een lap op geven.

 

 

n, in De Zulle te Wondelgem, de feestzaal gereserveerd. T
rug een lap op geven. Inschrijven kan vanaf volgende week.
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n, in De Zulle te Wondelgem, de feestzaal gereserveerd. Terug plaats voor 70 per-
n vanaf volgende week. 


