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Bestuur met een foto erbij
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 Data theoretische lessen kandidaat 3*Duiker
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Donderdag
Maandag 20.06.22

Maandag 27.06.22
 

 Boetiek kledij.
Sepia logo en dat in de kleur die je wenst. Rood, groen, blauw of a
pelblauwzeegroen, geen enkel pr
site en go. 

 25/26.06 Testdagen.
vermeer. Een echte aanrader als je met materiaal vragen zit.(zie agenda).

 27.06 maandag
wat betreft wie, vanaf en hoe.

 Huren duikmateriaal.
materiaal, fles, jacket, computer en ontspanners
gebruiken. Geen aanvraag geen ma
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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 22.06.22  

20:00h bij Diane. 
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Informatie van maandag 13.06.2022 t/m maandag

. Om het voor iedereen duidelijk te maken, onder
met een foto erbij. De Api’s ook, maar opgelet, zij maken geen deel uit van 

Bestuur en zijn onpartijdig, ze staan alleen bij ter verduidelijking

theoretische lessen kandidaat 3*Duiker. Om 19:00h in de cafetaria

Maandag 13.06.22 Fauna en Flora Brecht D 

Dinsdag 14.06.22 Praktsch duiken Michael F 

Donderdag 16.06.22 Zeemanschap Brecht D online via teams

ag 20.06.22 Materiaal Werner VDW

Maandag 27.06.22 Examen Duikonderricht

Boetiek kledij. Je mag/kan/liefst nog altijd kledij bestellen met het 
Sepia logo en dat in de kleur die je wenst. Rood, groen, blauw of a
pelblauwzeegroen, geen enkel probleem. Klik op de tegel op onze we

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

maandag. Er wordt een nettentraining georganiseerd. Me
wat betreft wie, vanaf en hoe. Het evenement is van 20:30h tot 22:00h

Huren duikmateriaal. VERPLICHT te gebruiken indien je het dui
materiaal, fles, jacket, computer en ontspanners van de club wenst te 
gebruiken. Geen aanvraag geen materiaal meer dat klaarstaat vanaf nu.

maandag 13.06.2022 training in Strop van 21:00h tot 22:00h

aandag 20.06.2022 training in Strop van 21:00h tot 22:00h

aandag 27.06.2022 training in Strop van 21:00h tot 22:00h
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maandag 20.06.2022 

or iedereen duidelijk te maken, onderaan de leden van het 
maken geen deel uit van 

verduidelijking en herkenning.  

Om 19:00h in de cafetaria. 

Brecht D online via teams 

Werner VDW 

Duikonderricht 

Je mag/kan/liefst nog altijd kledij bestellen met het 
Sepia logo en dat in de kleur die je wenst. Rood, groen, blauw of ap-

k op de tegel op onze web-

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

r wordt een nettentraining georganiseerd. Meer details volgen nog 
Het evenement is van 20:30h tot 22:00h 

ndien je het duik-
van de club wenst te 

teriaal meer dat klaarstaat vanaf nu. 

van 21:00h tot 22:00h 

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

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