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Informatie van maandag

 

 
  28.02.22 maandag . 

gekeurd worden. Is het mogelijk om te helpen want deze trip naar de parking zie ik 
niet meer zitten. Alvast bedankt

 07.03.22 maandag.
Het examen wordt afgen
bad Strop. Afs

 Aanmelden deelname examen 2*D.
ve je dan zeker in te schrijven bij Kristof en zeg welk onderdeel je opnieuw moet 
doen. Dit kan op het mailadres van 

 Duikabonnement Blaarmeersen.
te vernieuwen en kun je aanvrage
in groep aan eind februari. 

 Duikabonnement Put van Ekeren
vernieuwing toe en kun je ook aanvragen via onze site. Ik vraag 
in groep aan eind februari.

 Slagboombadges
vergunning van de Blaarmeersen. Is het mogelijk om mij de slagboombadges terug te 
bezorgen, zodat wij di
bedankt. 

 Medische fiche
in orde te maken, want eind maart stopt de verzekering bij Arena via Nelos
een herinneringsmail met een medische fiche 2022.

 12.03.22 zaterdag.
met afspraak om 10:30h in de jachthaven. Briefing in duikpak om 
11:00h. Debriefing om 12:00h. 
ring voorzien 
brood. Fantastisch.
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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 2022  € 

Duikend 1ste jaar  153,00 

Duikend 2de jaar  148,00 

Duikend 3de jaar  143,00 

Na 3 jaar 138,00 

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 22.03.22 om 

20:00h bij Wim. 
 

DUIKCLUB SEPIA GENT

 Duikclub Sepia Gent vzw - www.sepiagent.be - info@sepiagent.be
Maatschappelijke zetel: Heemstraat 6 te 9032 Gent - RPR Gent 

Ondernemingsnummer: 0430689601 
 

-  

Informatie van maandag 28.02.2022 t/m maandag

28.02.22 maandag . Er zijn 7 flessen die in de kelder staan en die hydraulisch moeten 
gekeurd worden. Is het mogelijk om te helpen want deze trip naar de parking zie ik 
niet meer zitten. Alvast bedankt. De flessen worde op 08.03.22 gedrukt.

03.22 maandag. Herexamen voor alle kandidaat 2*D. 
Het examen wordt afgenomen in de cafetaria van het zwem-
bad Strop. Afspraak om 19:30h in Gino’s bar. 

Aanmelden deelname examen 2*D. Wens je deel te nemen aan het herexamen geli
ve je dan zeker in te schrijven bij Kristof en zeg welk onderdeel je opnieuw moet 
doen. Dit kan op het mailadres van dsv@sepiagent.be 

Duikabonnement Blaarmeersen. Deze vergunning is voor 2022 
te vernieuwen en kun je aanvragen via onze website. Ik vraag het 
in groep aan eind februari.  

Duikabonnement Put van Ekeren. Deze is misschien ook aan 
vernieuwing toe en kun je ook aanvragen via onze site. Ik vraag 
in groep aan eind februari. 

Slagboombadges. Er zijn 10 personen die zich dit jaar niet inschrijven
vergunning van de Blaarmeersen. Is het mogelijk om mij de slagboombadges terug te 
bezorgen, zodat wij diegene die wel zijn ingeschreven er een kunnen bezorgen. Alvast 

Medische fiche. Spijtig genoeg zijn er nog 13 leden die niet in orde zijn. Gelieve dit 
te maken, want eind maart stopt de verzekering bij Arena via Nelos

een herinneringsmail met een medische fiche 2022. 

.03.22 zaterdag. Openingsduik in de vijver van de Blaarmeersen 
met afspraak om 10:30h in de jachthaven. Briefing in duikpak om 
11:00h. Debriefing om 12:00h. Er is na de verfrissende duik,
ring voorzien met warme rode tomatensoep met ballekes en sto

Fantastisch. 

  

maandag 28.02.2022 training in Strop van 21:00h tot 22:00h

aandag 07.03.2022 training in Strop van 21:00h tot 22:00h

aandag 14.03.2022 training in Strop van 21:00h tot 22:00h

DUIKCLUB SEPIA GENT 

info@sepiagent.be 
RPR Gent     
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maandag 07.03.2022 

flessen die in de kelder staan en die hydraulisch moeten 
gekeurd worden. Is het mogelijk om te helpen want deze trip naar de parking zie ik 

De flessen worde op 08.03.22 gedrukt. 

 

Wens je deel te nemen aan het herexamen gelie-
ve je dan zeker in te schrijven bij Kristof en zeg welk onderdeel je opnieuw moet 

Deze vergunning is voor 2022 
n via onze website. Ik vraag het 

Deze is misschien ook aan 
vernieuwing toe en kun je ook aanvragen via onze site. Ik vraag 

dit jaar niet inschrijven voor een duik-
vergunning van de Blaarmeersen. Is het mogelijk om mij de slagboombadges terug te 

er een kunnen bezorgen. Alvast 

g 13 leden die niet in orde zijn. Gelieve dit 
te maken, want eind maart stopt de verzekering bij Arena via Nelos. Ik stuur 

Openingsduik in de vijver van de Blaarmeersen 
met afspraak om 10:30h in de jachthaven. Briefing in duikpak om 

duik, cate-
rode tomatensoep met ballekes en stok-

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

n Strop van 21:00h tot 22:00h 

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


