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Informatie van maandag

 

 
 23.10.21 OVOS proevendag te Wemeldinge.

wel nog steeds i
een heeft een g

 Duikinitiatie
nemen aan de tra
nen het duikmateriaal van onze club hiervoor gebruiken. Zij betalen 
€4,00 inkom aan onze penningmeester. Na de 3
zich laten inschrijven bij onze secretaris. Alvast van harte welkom.

 Sportvoordeel
zijn mutualiteit. Breng maandag uw print mee, of zeg me bij welke mutualiteit je bent 
aangesloten, en

 Clubfeest. We he
ben, in De Zulle te 
Wondelgem, de 
feestzaal ger
veerd. Terug plaats 
voor 70 personen, 
en we gaan er terug 
een lap op geven.
Inschrijven kan 
vanaf nu. Z
onze website voor 
meer details en 
boeking. 

 

 

maandag 

maandag 

maandag 
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Week 42.  

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 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. 
 

 

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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matie van maandag 18.10.2021 t/m maa

23.10.21 OVOS proevendag te Wemeldinge. Dit wordt een da
wel nog steeds inschrijven. Er is een link geplaatst op onze fac
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.

eel. Iedereen die aan sport doet, kan genieten van het sportvoordeel van 
zijn mutualiteit. Breng maandag uw print mee, of zeg me bij welke mutualiteit je bent 

ten, en ik breng het ingevuld voor u mee. 

We heb-
ben, in De Zulle te 

gem, de 
zaal gereser-

rug plaats 
voor 70 personen, 
en we gaan er terug 
een lap op geven. 

ven kan 
Zie op 

site voor 
tails en 

maandag 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

aandag 01.11.2021 Geen training Allerheiligen 

DUIKCLUB SEPIA GENT 

info@sepiagent.be 
RPR Gent     
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maandag 25.10.2021 

Dit wordt een dagactie, maar je moet je 
plaatst op onze facebook pagina, en ieder-

. Geïnteresseerden kunnen 3 maal deel-
ning. Zij brengen gepaste zwemkledij mee en kun-

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

zich laten inschrijven bij onze secretaris. Alvast van harte welkom.  

Iedereen die aan sport doet, kan genieten van het sportvoordeel van 
zijn mutualiteit. Breng maandag uw print mee, of zeg me bij welke mutualiteit je bent 

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

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


