DUIKCLUB SEPIA GENT
-

Informatie van maandag 20.06.2022 t/m maandag 27.06.2022
maandag 20.06.2022 training in Strop van 21:00h tot 22:00h
maandag
aandag 27.06.2022 training in Strop
p van 20:00h tot 22:00h
maandag
aandag 04.07.2022 Geen training - groot verlof
 Data theoretische lessen kandidaat 3*Duiker
3*Duiker. Om 19:00h in de cafetaria.
cafetaria

Clubinfo nr 23
Week 25.

Maandag 20.06.22 Materiaal
Maandag 27.06.22 Examen

www.sepiagent.be
VOORZITTER

Werner VDW
Duikonderricht

 Proficiat bij de upgrade brevetten
brevetten:
 Van der Vecken Cédric
Cédric,, bij het behalen van het brevet GND op 08.06.22.
 Van Langenhove Lisa
Lisa,, bij het behalen van het brevet 2*Duiker op 15.06.22.
 Delanghe Sammy
Sammy,, bij het behalen van het brevet 1*Duiker op 15.06.22.
 Bloch Maxime
Maxime,, bij het behalen van het brevet 1*Duiker op 15.06.22.

BAUWENS Diane
0478367890

voorzitter@sepiagent.be
VICE VOORZITTER
VAN DEN BRANDT Kris
0486139149

vicevoorzitter@sepiagent.be
DUIKSCHOOLLEIDER

 Boetiek kledij. Nog steeds geen kledij met het logo van Sepia, foei. Je
kunt het nog aaltijd kledij bestellen en dat in de kleur die je wenst. Rood,
groen, blauw of appe
appelblauwzeegroen, geen enkel probleem.
bleem. Klik op de
tegel op onze website en go.

BOLLEIN Wim
0476875674

dsv@sepiagent.be
SECRETARIS
HAUTEKEETE Jacques
0475259456
Heemstraat 6 9032 Gent

 25/26.06 Testdagen. In dit weekend kan iedereen gratis materiaal proberen in het ZilZi
vermeer. Een echte aanrader als je met materiaal vragen zit.(zie agenda).

secretaris@sepiagent.be
PENNINGMEESTER
VAN DER STUYFT Wendy
0476245990
BE07 4472 6201 1166

 27.06 maandag
maandag.
 Err wordt een nettentraining georganiseerd. Meer details volgen nog wat betreft
wie, vanaf en hoe. Het evenement is van 20:00h
0h tot 22:00h.
22:00h

penningmeester@sepiagent.be
BEHEERDERS

 Er is vandaag een eindeseizoen receptie en dit direct na de training in de cafetaria
van het zwembad:” Gino’s bar”. Iedereen is met zijn partner van harte welkom en
Duikclub Sepia Gent geeft er een lap op. De afwezigen hebben iets gemist.

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

 Groot verlof. Wil je gaan duiken in juli/augustus en heb je duikmateriaal nodig,
nod dan is
het nu het moment om het aan te vragen.
 Huren duikmateriaal. VERPLICHT te gebruiken indien je het duikmadui
teriaal, fles, jacket, computer en ontspanners van de club wenst te gebruig
ken. Geen aanvraag geen materiaal meer dat klaarstaat vanaf nu.

Duikinitiatie /beurt

4,00

Steun duikend lid

87,00

Steunend lid

15,00

Clubinfo nr 23 - nog 17 trainingen.

Aansluiten in september 2022
Van 1-9 t/m 31-12-22
91,00
Van 1-1 t/m 31-12-23
91,00

Bestuursvergadering
Woensdag 22.06.22
20:00h bij Diane.

Duikclub Sepia Gent vzw - www.sepiagent.be - info@sepiagent.be
Maatschappelijke zetel: Heemstraat 6 te 9032 Gent - RPR Gent
Ondernemingsnummer: 0430689601

1

Sporten met grenzen.
Beste Sepia buddy,
Zoals op de algemene vergadering afgesproken, volgt hier wat meer informatie over de “APIwerking” binnen onze club. Naast de wervende boodschap op de Sepia
Sepia- website geeft deze tekst wat
meer gedetailleerde informatie.
Elke sportclub is verantwoordelijk voor een veilig sportklimaat en dit in de meest brede zin. De
Vlaamse Overheid verwacht daarom dat er in elke sportclub een Aanspreekpersoon Integriteit,
kortweg API, wordt aangesteld.
Een API is een laagdrempelig aanspreekpunt binnen de club wa
waarbij je grensoverschrijdend gedrag
meldt.. Zowel duikers, trainers, bestuurders en andere betrokkenen kunnen erbij
bij terecht met meldinmeldi
gen van fysiek, psychisch en seksueel grensoverschrijdend gedrag
gedrag. Het is immers belangrijk dat
in onze club een cultuur van openheid bestaat, waarin iedereen het gevoel heeft incidenten te kunku
nen melden.
Sepia duikclub stelt twee vertrouwenspersonen aan ddie deze rol opnemen. Annemie Desoete en Luc
Lemarcq, beiden hebben de opleidingssessies tot API gevolgd

Het vlaggensysteem van Sensoa wordt als kader gebruikt om de ernst van een klacht of melding in
te schatten en noodzakelijke vervolgstappen te zetten.
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Meldingen en klachten
lachten worden in vertrouwen en discreet behandeld op een objectieve, bedachtzame
manier en dit volgens een handelingsprotocol.
Handelingsprotocol:
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Weet dat de privacy van alle betrokkenen
trokkenen steeds wordt gerespecteerd
gerespecteerd, een API
PI heeft immers discretieplicht. Er wordt steeds rekening gehouden met de verwachtingen van de betrokkenen bij een aadvies.
Bij lichte feiten, groene en gele vlag, wordt onderhandeld tussen partijen, afspraken gemaakt
gem
en
intern opgevolgd. Bij ernstige feiten, rode en zwarte vlag, worden in overleg met de clubbestuurclubbestuu
ders, de Nelos-Api en eventuele experten buiten de club verdere stappen genomen.

Clubinfo nr 23 - nog 17 trainingen.

Aansluitende informatie vind je in Hippocampus nr. 287 jan/feb 2022 p 92.
” Elke club een API? Jazeker!
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