
   DUIKCLUB SEPIA GENT

 

Informatie van maandag

 

 

 CMAS kaartjes 2022.

 19.03.22 zaterdag.
iemand met duik

 31.03.22 donderdag.
warme oproep om met zoveel mogelijk duikers hier aan deel te nemen.
18:30h in de jachthaven.

 Huren duikmateriaal.
ter en ontspan
onze website 
materiaal klaar. Afhalen vóór 22:30h in de kelder.

. 

 

maandag 

maandag 

maandag 

28.03.22 maandag
examen in december he
alle kandidaten vo
werken. 
We gaan dan ook nog
hun zwembadexamen 2ster te halen.
nieuwe lichting en de huidige kand
klas. 
Wil je dit agenderen op maandag 28 maart om 9u start in het zwembad.
Wie wil deelnemen, dient zijn deelname bij mij te bevestigen vo
ling of e mail
 
Afhankelijk van het aantal deelnemers zal het zwembad volledig of deels voorb
houden worden voor dit examen.
 
Alvast bedankt en veel succes aan de kandidaten!
 
Duikschoolverantwoordelijke
Kristof 
 

Clubinfo nr 11  

Week 11.  

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 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 14.03.2022 t/m maandag

CMAS kaartjes 2022. Deze zijn beschikbaar na de training. 

19.03.22 zaterdag. 2de handsbeurs in het Gildenhuis te Melle
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.
18:30h in de jachthaven. 

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

maandag. Praktisch examen voor Kandidaat 2*Duiker
examen in december hebben we ondertussen voldoende kunnen bi
alle kandidaten voldoende kansen gehad om hun tekorten van v

We gaan dan ook nog, voor onze vakantie naar Rosas, de mensen de kans geven om 
hun zwembadexamen 2ster te halen. We moeten immers ook plaats maken voor de 
nieuwe lichting en de huidige kandidaten moeten kunnen doorschuiven naar de 3ster 

Wil je dit agenderen op maandag 28 maart om 9u start in het zwembad.
Wie wil deelnemen, dient zijn deelname bij mij te bevestigen vo
ling of e mail dsv@sepiagent.be 

Afhankelijk van het aantal deelnemers zal het zwembad volledig of deels voorb
houden worden voor dit examen. 

Alvast bedankt en veel succes aan de kandidaten! 

Duikschoolverantwoordelijke 

DUIKCLUB SEPIA GENT 

info@sepiagent.be 
RPR Gent     
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maandag 21.03.2022 

 

in het Gildenhuis te Melle.  Laat je adviseren door 

een biologische duik en doet een 
warme oproep om met zoveel mogelijk duikers hier aan deel te nemen. Afspraak om 

Indien je het duikmateriaal, fles, jacket, compu-
ners van de club wenst te gebruiken, vraag deze aan via 
door te klikken op de tegel. Tijdens de training stel ik uw 

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

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

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

Duiker. Na het zwembad-
sen voldoende kunnen bijtrainen en hebben 

had om hun tekorten van vorig examen weg te 

de mensen de kans geven om 
en immers ook plaats maken voor de 

ten moeten kunnen doorschuiven naar de 3ster 

Wil je dit agenderen op maandag 28 maart om 9u start in het zwembad. 
Wie wil deelnemen, dient zijn deelname bij mij te bevestigen voor 25.03.22, monde-

Afhankelijk van het aantal deelnemers zal het zwembad volledig of deels voorbe-


