
   DUIKCLUB SEPIA GENT

 

Informatie van maandag

 

 
 Keuring flessen.

tot de volgende keuring in september 2024. Alle flessen zijn terug gemonteerd en 
voorzien van nieuwe dichtingen en etc.

 Helpende handen.
de parking met al deze flessen, en ik heb hulp 

 Duikvergunning Blaarmeersen.
maandag na de training.

 Slagboombadge.
kaartje terug als je geen vergunning hebt besteld voor dit ja

 Theoretisch examen.
slaagd. Nu de nodige proeven voor je 2*D brevet. 

 19.03.22 zaterdag.
adviseren door iemand met duik

 31.03.22 donderdag.
en doet een warme oproep om met zoveel mogelijk duikers hier aan 
deel te nemen.

 01.04.22 vrijdag.
water en dit zowel in het zwembad als in open water

 Clubweekend mei.

 Huren duikmateriaal.
ter en ontspan
onze website door te klikken op de tegel. Tijdens de training stel ik uw 
materiaal klaar. Afhalen vóór 22:30h in de kelder.
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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 
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Informatie van maandag 14.03.2022 t/m maandag

Keuring flessen. De flessen zijn allemaal hydraulisch gekeurd en zijn allemaal 
tot de volgende keuring in september 2024. Alle flessen zijn terug gemonteerd en 
voorzien van nieuwe dichtingen en etc. 

Helpende handen. Ja, er zijn er 19 deze keer. Ik sta maandag, 14.03.22 om 20:30h op 
de parking met al deze flessen, en ik heb hulp nodig. Alvast bedankt.

Duikvergunning Blaarmeersen. Ik ben deze gaan afhalen en ze zijn beschikbaar op 
maandag na de training. 

Slagboombadge. Nogmaals, tot vervelens toe, alstublieft geef me je 
kaartje terug als je geen vergunning hebt besteld voor dit jaar. 

Theoretisch examen. Alle deelnemers hebben kunnen blokken en zijn allemaal g
slaagd. Nu de nodige proeven voor je 2*D brevet.  

19.03.22 zaterdag. 2de handsbeurs in het Gildenhuis te Melle
adviseren door iemand met duik- en materiaal ervaring. 

31.03.22 donderdag. Duikclub Manta organiseert een biologische duik 
en doet een warme oproep om met zoveel mogelijk duikers hier aan 
deel te nemen. Afspraak om 18:30h in de jachthaven. 

01.04.22 vrijdag. Vanaf deze datum mag je, zonder medisch att
zowel in het zwembad als in open water. 

Clubweekend mei. Er is nog 1 vierpersoonskamer vrij voor dit weekend van 20 mei

duikmateriaal. Indien je het duikmateriaal, fles, jacket, comp
nners van de club wenst te gebruiken, vraag deze aan via 

onze website door te klikken op de tegel. Tijdens de training stel ik uw 
materiaal klaar. Afhalen vóór 22:30h in de kelder. 

  

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

aandag 21.03.2022 training in Strop van 21:00h tot 22:00h

aandag 28.03.2022 training in Strop van 21:00h tot 22:00h

DUIKCLUB SEPIA GENT 

info@sepiagent.be 
RPR Gent     
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maandag 21.03.2022 

zijn allemaal hydraulisch gekeurd en zijn allemaal goed 
tot de volgende keuring in september 2024. Alle flessen zijn terug gemonteerd en 

Ja, er zijn er 19 deze keer. Ik sta maandag, 14.03.22 om 20:30h op 
nodig. Alvast bedankt. 

Ik ben deze gaan afhalen en ze zijn beschikbaar op 

Nogmaals, tot vervelens toe, alstublieft geef me je 
ar.  

Alle deelnemers hebben kunnen blokken en zijn allemaal ge-

in het Gildenhuis te Melle.  Laat je 

Duikclub Manta organiseert een biologische duik 
en doet een warme oproep om met zoveel mogelijk duikers hier aan 

zonder medisch attest, niet meer in het 

Er is nog 1 vierpersoonskamer vrij voor dit weekend van 20 mei  

Indien je het duikmateriaal, fles, jacket, compu-
wenst te gebruiken, vraag deze aan via 

onze website door te klikken op de tegel. Tijdens de training stel ik uw 

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

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

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


