DUIKCLUB SEPIA GENT
-

Informatie van maandag 17.01.2022 t/m maandag 24.01.2022
maandag 17.01.2022 training in Strop van 21:00h tot 22:00h
maandag
aandag 24.01.2022 training
ng in Strop van 21:00h tot 22:00h
maandag
aandag 31.01.2022 training in Strop van 21:00h tot 22:00h
 17-01-22 Medisch onderzoek. Vandaag start de 1ste sessie.
 Doodle
oodle raadplegen om uw tijdslot eens na te zien;
 Breng uw duikboekje mee;
 Breng uw ID kaart mee
mee;
 Geen euro’s meebrengen;

Clubinfo nr 02
Week 3.
www.sepiagent.be
VOORZITTER
BAUWENS Diane
0478367890

 Medisch onderzoek. Dit is niet van toepassing voor de kandidaat 1*D die zich na
01.09.21 heeft ingeschreven. Je bent in orde tot eind maart 2023.

voorzitter@sepiagent.be
VICE VOORZITTER
VAN DEN BRANDT Kris
0486139149

 Sportvoordeel 2022. Ben je aangesloten
loten bij een ziekenfonds dat deze korting aanbiedt, laat het mij weten per mail of tekstbericht bij welke instelling Ik dan bezorg je
het ingevulde document per mail in je mailbox.

vicevoorzitter@sepiagent.be
DUIKSCHOOLLEIDER
BUNDERVOET Kristof
0476692890

dsv@sepiagent.be

 Duikabonnement Blaarmeersen. Deze vergunning is terug aan vernieuvernie
wing toe voor iedereen die wil duiken in de vijver van het domein. De
slagboom bij het binnen rijden en buiten rijden gaat alleen open met de
elektronische slagboombadge. Dit abonn
abonnement
ment kan je vernieuwen via ono
ze site of er eenvoud
eenvoudig eentje aanvragen en kost €28,60. Ik vraag het in
groep aan eind februari.

SECRETARIS
HAUTEKEETE Jacques
0475259456
Heemstraat 6 9032 Gent

secretaris@sepiagent.be
PENNINGMEESTER
VAN DER STUYFT Wendy
0476245990
BE07 4472 6201 1166

penningmeester@sepiagent.be

 Duikabonnement Put van Ekeren. Deze is misschien ook aan vernieuvernie
wing toe of je kunt er ook een nieuwe aanvragen via onze site. Het bedrag
is €10,00 voor 1 jaar of €25,00 voor 3 jaar geldigheid. Ik vraag in groep
aan eind februari.

AFGEVAARDIGDE
DUIKSCHOOL
BOLLEIN Wm
0476875674

duikschool@sepiagent.be
BEHEERDERS

 Geintresserden. Iemand die je kent kan deelnemen aan een duikinitiatie
op maandag tijdens de wekelijkse training. Hiervoor betaalt men €4,00 aan
onze penningmeester. Inschrijven via onze website indien je verder gaat.
gaat

beheerder@sepiagent.be

Lidmaatschap 2022
Duikend 1ste jaar

€
153,00

de

148,00

de

Duikend 3 jaar

143,00

Na 3 jaar

138,00

Duikend 2 jaar

 Hydraulische keuring flessen. Duikclub Sepia Gent gaat naar de keuring, bij StataStat
mat, eind februari. Heb je een fles, dan kkunt je deze naakt afgeven, maar enkel op
maandag 28.02.22 en dit op de parking van het zwembad.

Clubinfo nr 02 - nog 36 trainingen.

DE CAUSMAECKER Brecht
0476545239
VAN ACKER Daniël
0476545239

Aansluiten in september 2022
Van 1-9 t/m 31-12-22
91,00
Van 1-1 t/m 31-12-23
91,00
Duikinitiatie /beurt

4,00

Steun duikend lid

87,00

Steunend lid

15,00

Bestuursvergadering
dinsdag 25.01.22
20:00h bij Brecht.
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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