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Informatie van maandag

 

 
 Theoretische lessen voor Kandidaat 1*D en Kandidaat 2*D.

o De lessen gaan door in
zeker op tijd te komen zodat de les niet gestoord wordt. Alvast bedankt.

Dag en datum 
Maandag 06.12.21
Maandag 13.12.21

Maandag 20.12.21

 .Medisch onderzoek.
disch onderzoek voor 2022. Gelieve uw duikboekje, medische fiche en je 
ID-kaart mee te brengen op de afspraak. Kom op tijd aub.

 21.12.21 dinsdag
plaatse om 18:30h
der te kunnen organiseren.

 Proficiat. Elena H
1*Duiker op maandag 29.11.21.

 Proficiat. Eva V
van 1*Duiker op maandag 29.11.21.

 Ledenlijst. De
onder het tabblad [Documenten][Ledenlijst]. Om in te loggen gebruik je de [
Ctrl V en Ctrl C

 Referendum.
interesse is, om de training te laten 
doorgaan op maandag 27.12.21 en 
03.01.22. Op facebook kan je hierover  
je stem laten horen.

 

maandag 

maandag 

maandag 

Clubinfo nr 38  
Week 49.  

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  
dinsdag 14.12.21 
 20:00h bij Wim. 
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Informatie van maandag 06.12.2021 t/m maandag

Theoretische lessen voor Kandidaat 1*D en Kandidaat 2*D.
De lessen gaan door in het leslokaal van het zwembad Strop. Mogen we vragen om 
zeker op tijd te komen zodat de les niet gestoord wordt. Alvast bedankt.

 Startuur  Lessenreeks 
Maandag 06.12.21 19:00h  Duikmateriaal 
Maandag 13.12.21 19:00h  Herhalingsles 

Maandag 20.12.21 
19:00h  Theoretisch examen 
21:00h  Praktisch examen enkel K2*Duiker

Medisch onderzoek. Er zijn nog 2 plaatsen vrij in januari voor het m
zoek voor 2022. Gelieve uw duikboekje, medische fiche en je 

kaart mee te brengen op de afspraak. Kom op tijd aub. 

21.12.21 dinsdag. Clubduik in Transfo te Zwevegem. Afspraak ter 
om 18:30h. Inschrijven op onze Doodle is verplicht om het k

der te kunnen organiseren. 

Elena Hautekeete, van harte gefeliciteerd bij het behalen van het brevet van 
1*Duiker op maandag 29.11.21. 

Eva Vanderwaeren, van harte gefeliciteerd bij het behalen van het brevet 
iker op maandag 29.11.21. 

. De actuele en volledige [ledenlijst2021] kan je raadplegen op onze site, 
onder het tabblad [Documenten][Ledenlijst]. Om in te loggen gebruik je de [
Ctrl V en Ctrl C. 

. Wij willen weten of er 
is, om de training te laten 

doorgaan op maandag 27.12.21 en 
03.01.22. Op facebook kan je hierover  
je stem laten horen. 

maandag 06.12.2021 training in Strop van 21:00h tot 22:00h

aandag 13.12.2021 training in Strop van 21:00h tot 22:00h

aandag 20.12.2021 training in Strop van 21:00h tot 22:00h

DUIKCLUB SEPIA GENT 

info@sepiagent.be 
RPR Gent     
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maandag 13.12.2021 

Theoretische lessen voor Kandidaat 1*D en Kandidaat 2*D. 
lokaal van het zwembad Strop. Mogen we vragen om 

zeker op tijd te komen zodat de les niet gestoord wordt. Alvast bedankt. 

Praktisch examen enkel K2*Duiker 

ari voor het me-
zoek voor 2022. Gelieve uw duikboekje, medische fiche en je 

. Clubduik in Transfo te Zwevegem. Afspraak ter 
verplicht om het ka-

van harte gefeliciteerd bij het behalen van het brevet van 

van harte gefeliciteerd bij het behalen van het brevet 

] kan je raadplegen op onze site, 
onder het tabblad [Documenten][Ledenlijst]. Om in te loggen gebruik je de [naam] 

van 21:00h tot 22:00h 

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