DUIKCLUB SEPIA GENT
-

Informatie van maandag 26.09.2022 t/m maandag 03.10.2022
maandag 26.09.2022 training in Strop van 21:00h tot 22:00h
maandag
aandag 03.10.2022 training in Strop van 21:00h tot 22:00h
maandag
aandag 10.10.2022 training in Strop van 21:00h tot 22:00h
2:00h
 20:45h starten we
we. We spreken af om 20:45h stipt, in de hal van het zwembad. Dit
zal iedereen de kans geven om de nodige afspraken te maken met elke klas. Zo zal
men weten,, en vooral beneden, welk materiaal w
wee voor de training
trai
nodig hebben.
Ook zal iedereen stipt tegen 21:00h met het correcte materiaal aan de waterkant
staan.
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www.sepiagent.be
VOORZITTER
BAUWENS Diane
0478367890

 15.10.22 Clubweekend.
lubweekend. Door een heel drukke duikagenda
agenda in septemsepte
ber, en in okt
oktober te koud en te vroeg donker voor een bbq,, is er geen
clubweekend in het najaar. Er wordt wel een alternatieve clubdag geg
organiseerd,, en 2 duiken geprogrammeerd
meerd aan de Zeelandbrug.
Zeelandbrug Tussen
het duiken in, zijn er zeer pittige hotdogs verkrijgbaar aan
an democratidemocrat
sche prijzen uiteraard. Zie Brecht en Wendy.

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

vicevoorzitter@sepiagent.be
DUIKSCHOOLLEIDER
BOLLEIN Wim
0476875674

dsv@sepiagent.be

 Boetiek kledij. Nog steeds geen kledij met het logo van Sepia, Je kunt
het nog altijd kledij bestellen en dat in de kleur die je wenst. Rood,
groen, blauw of appe
appelblauwzeegroen, geen enkel probleem.

SECRETARIS
HAUTEKEETE Jacques
0475259456
Heemstraat 6 9032 Gent

secretaris@sepiagent.be

 Nieuwe T-Shirt
Shirt. We kunnen er eentje bestellen, €15,00 met een ander Sepia logo
op de voorkant.
kant. Bekijken en bestellen via oonze website.

PENNINGMEESTER
VAN DER STUYFT Wendy
0476245990
BE07 4472 6201 1166

 Geinteresserden. Ben je nog geïnteresseerd, je bent nog steeds van
harte welkom. Je kan/mag 3x deelnemen en je kunt gebruik m
maken
van het clubbmateriaal. Je brengt enkel je zwemgerief
rief mee en je beb
taald €4,00 aan onze penningmeester
penningmeester. Voor zij die willen aansluiten
aanslu
geef me een seintje en ik stuur je de inschri
inschrijvingspagina
vingspagina door.

BEHEERDERS
DE CAUSMAECKER Brecht
0476545239
VAN ACKER Daniël
0476545239

beheerder@sepiagent.be

Lidmaatschap 2022
Duikend 1ste jaar

€
153,00

de

148,00

de

Duikend 3 jaar

143,00

Na 3 jaar

138,00

Duikend 2 jaar

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

 Afwerking BND. Iedereen die al de theorie BND heeft afgelegd, spreek af om op
o de
komende clubduiken een BND
BND-duik
duik te kunnen maken! Twee duiken en je hebt je
certificaat.
 Theorieles BND. Medio de maand oktober, zal een volgende les georganiseerd worwo
den. De exacte datum moet nog bepaald worden. Zie volgende info’s.
 Clubduiken. Hierbij de data en plaatsen waar we de volgende duiken organiseren.
Deze staan allemaal op de doodl
doodle en in onze agenda.
Datum
9-10
10
15-10
10

Bestuursvergadering
Dinsdag 18.10.22
20:00h bij Brecht.

afspraak
14:00h
10:00h

Plaats

Organisator

La Roche Fontaine

Wim B.

1ste duik Zeelandbrug

Brecht DC

2de duik Zeelandbrug

Brecht DC

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

Clubinfo nr 28 - nog 13 trainingen.
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