
   DUIKCLUB SEPIA GENT

 

Informatie van maandag

 

 
 09.05 maandag.

van harte welkom. 

 Duikschoolverantwoordelijke
men hebben, heeft Kristof ontslag genomen als duikschoolverantwoordelijke van 
Duikclub Sepia Gent. Het Bestuur heeft dit ontslag aanvaard en overlegd hoe de we
king van de duikschool gegarandeerd kan blijven. Er werd aan mij
vraagd om tijdelijk deze taken over te nemen. Tijdelijk, zodat conform de clubstatuten 
in december e

 20/22.05 clubweekend.
sche Ardennes

o De catering doorgeven aan Wendy;
o Doodle aanpassen door uw deelname ivm geplande

 Verblijf clubweekend: 
o Rue du Bru 5
o Deuren 
o Iedereen brengt eigen handdoeken, onderlaken, kussensloop en dekbedove

trek voor
tuurlijk gemakkelijker;

o We eten, 2x avondeten inclusief drank, 2x ontbijt en 1x middageten;
o Wendy vraagt, om het financieel te regelen, 

 Duiken clubweekend:
o 21.05

 Lunch eten op de parking of
aan Wim als je wilt eten in het restaurant, zodat Wim kan reserveren;

o 21.05 zat 14:00h:
o 22.05
o Er kan overal gevuld worden

aan het duikonderricht. Doodle verplicht in te vullen.

 23.05 BND. Theoretische les Beginnend Nitrox Duiker. Wordt 
kaal van het zwembad Strop om 19:00h. 

 28.05 Hemelvaart
14:15h op de 

 25/26.06.22 Testdagen.
Zilvermeer. Een echte aanrader als je met materiaal vragen zit.(zie agenda).

 27.06.22 maandag
nog wat betreft wie, vanaf en hoe.

 de Huren duikmateriaal.
computer en on
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www.sepiagent.be 

VOORZITTER 
BAUWENS Diane 

0478367890 
voorzitter@sepiagent.be 

 

VICE VOORZITTER 
VAN DEN BRANDT Kris 

0486139149 
vicevoorzitter@sepiagent.be 

 

DUIKSCHOOLLEIDER 
BOLLEIN Wim 

0476875674 
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 

 
 

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  
Woensdag 18.05.22  

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 09.05.2022 t/m maandag

maandag. Duikinitiatie voor 14 tot 18 jarigen. Iedereen in deze leeftijdsgroep is 
van harte welkom.  

Duikschoolverantwoordelijke. Zoals sommigen onder jullie vermoedelijk al vern
men hebben, heeft Kristof ontslag genomen als duikschoolverantwoordelijke van 

b Sepia Gent. Het Bestuur heeft dit ontslag aanvaard en overlegd hoe de we
king van de duikschool gegarandeerd kan blijven. Er werd aan mij
vraagd om tijdelijk deze taken over te nemen. Tijdelijk, zodat conform de clubstatuten 
in december een nieuwe duikschoolverantwoordelijke kan gekozen worden.

/22.05 clubweekend. We gaan met de club naar Limerlé, op de top van de Belg
sche Ardennes. Wat moet er nog gebeuren: 

De catering doorgeven aan Wendy; 
Doodle aanpassen door uw deelname ivm geplande duiken te bevestigen;
clubweekend: (foto’s, reisroute en informatie onze agenda);

Rue du Bru 5, 6670 Limerlé.  
Deuren zijn open van vrijdag 15:00h tot zondag 18:30h;
Iedereen brengt eigen handdoeken, onderlaken, kussensloop en dekbedove
trek voor eenpersoonsbedden mee. Dekbedden zijn voorzien. Slaapzak is n
tuurlijk gemakkelijker; 
We eten, 2x avondeten inclusief drank, 2x ontbijt en 1x middageten;
Wendy vraagt, om het financieel te regelen, om boodschappen doen.

Duiken clubweekend: (foto’s, reisroute en informatie onze agenda);
21.05 zat 10:00h: Sprimont, Carrière de Lillé. €5,00. 

Lunch eten op de parking of in het restaurant ter plaatse. Wel doorgeven 
aan Wim als je wilt eten in het restaurant, zodat Wim kan reserveren;

21.05 zat 14:00h: La Gombe. €6,00; 
22.05 zon 10:00h: Barrage de Robertville, €6,00; 
Er kan overal gevuld worden en wil je proeven afleggen, wel asap laten weten 
aan het duikonderricht. Doodle verplicht in te vullen. 

. Theoretische les Beginnend Nitrox Duiker. Wordt 
kaal van het zwembad Strop om 19:00h. info bij Peter T. 

28.05 Hemelvaart. Clubduik te Wemeldinge, parking Kattendijke met afspraak om 
de dijk. HW 15:40h. Doodle invullen voor 25.05.Organisatie Wim B.

06.22 Testdagen. In dit weekend kan iedereen gratis materiaal proberen in het 
Zilvermeer. Een echte aanrader als je met materiaal vragen zit.(zie agenda).

06.22 maandag er wordt een nettentraining georganiseerd. Meer details volgen 
nog wat betreft wie, vanaf en hoe. 

uren duikmateriaal. Indien je het duikmateriaal, fles, jacket, 
computer en ontspanners van de club wenst te gebruiken, 

  

maandag 09.05.2022 training in Strop van 21:00h tot 22:00h

aandag 16.05.2022 training in Strop van 21:00h tot 22:00h

aandag 23.05.2022 training in Strop van 21:00h tot 22:00h

DUIKCLUB SEPIA GENT 

info@sepiagent.be 
RPR Gent     

   
   

C
lu

bi
nf

o 
nr

 1
7 

- 
no

g 
23

 t
ra

in
in

ge
n.

 

 

1 
 

maandag 16.05.2022 

Duikinitiatie voor 14 tot 18 jarigen. Iedereen in deze leeftijdsgroep is 

Zoals sommigen onder jullie vermoedelijk al verno-
men hebben, heeft Kristof ontslag genomen als duikschoolverantwoordelijke van 

b Sepia Gent. Het Bestuur heeft dit ontslag aanvaard en overlegd hoe de wer-
king van de duikschool gegarandeerd kan blijven. Er werd aan mij, Bollein Wim, ge-
vraagd om tijdelijk deze taken over te nemen. Tijdelijk, zodat conform de clubstatuten 

en nieuwe duikschoolverantwoordelijke kan gekozen worden. 

Limerlé, op de top van de Belgi-

duiken te bevestigen; 
onze agenda); 

ondag 18:30h; 
Iedereen brengt eigen handdoeken, onderlaken, kussensloop en dekbedover-

eenpersoonsbedden mee. Dekbedden zijn voorzien. Slaapzak is na-

We eten, 2x avondeten inclusief drank, 2x ontbijt en 1x middageten; 
boodschappen doen. 

onze agenda); 
 

in het restaurant ter plaatse. Wel doorgeven 
aan Wim als je wilt eten in het restaurant, zodat Wim kan reserveren; 

en wil je proeven afleggen, wel asap laten weten 

. Theoretische les Beginnend Nitrox Duiker. Wordt gegeven in het leslo-

. Clubduik te Wemeldinge, parking Kattendijke met afspraak om 
dijk. HW 15:40h. Doodle invullen voor 25.05.Organisatie Wim B.  

dit weekend kan iedereen gratis materiaal proberen in het 
Zilvermeer. Een echte aanrader als je met materiaal vragen zit.(zie agenda). 

er wordt een nettentraining georganiseerd. Meer details volgen 

Indien je het duikmateriaal, fles, jacket, 

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

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

training in Strop van 21:00h tot 22:00h 
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 Boetiek kledij. Wendy vraagt, wie graag een bestelling wil doen, via onze website.  

 

 


