
   DUIKCLUB SEPIA GENT

Duikclub Sepia Gent vzw 
Maatschappelijke zetel: Heemstraat 6 te 9032 Gent 

Informatie van maandag

 

 
 Proficiat. Van harte

die geslaagd zijn in het theoretisch examen
leden. 

 16.01.23 maandag geintresserden
initiatie om duiken te ervaren, dan kan dit 
betaalt men
kan via onze website.

 11.02.23 zaterdag.
nemend en (her)verkiesbaar. Elk eff
didaat stellen. In navolging van de statuten moet dat gebeuren voor een bepaalde 
functie in het bestuur. We stellen altijd voor dat nieuwe leden van het bestuur starten 
als “beheerder”, kwestie van eerst een b
zijn voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en penningmeester.
als voorzitter zodat er zeker verschuivingen zullen gebeuren.
graag de club mee besturen, stel je dan
zitter, Diane.

 20.02.23 keuring flessen
geven op de parking van het zwembad rond 20:30h. Uw fles moet volledig 
ontmanteld zijn. Ik wil er wel de 
mee naar huis, om daarna terug te monteren na de keuring.

 Medisch onderzoek.
af op maandag

 Sportvoordeel 202
dat deze korting aanbiedt, laat 
instelling je bent aangesloten. Ik bezorg je 

 Verhuring of activiteiten
deelnemen aan een betalende activiteit, dan is het gebruikelijk dat je dit op voorhand 
financieel in orde brengt.
 

maandag 

maandag 

maandag 

Clubinfo nr 02  

Week 3  

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 2023 € 

Duikend 1ste jaar  169,00 

Duikend 2de jaar  163,00 

Duikend 3de jaar  158,00 

Na 3 jaar 152,00 

Aansluiten in september 2023 
Van 1-9 t/m 31-12-23         100,00 
Van 1-1 t/m 31-12-24         100,00 

Duikinitiatie /beurt 5,00 

Steunend duikend lid 96,00 

Steunend lid  17,00 

 

Bestuursvergadering  
dinsdag 24.01.23  
20:00h bij Diane 

 

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 16.01.2023 t/m maandag

Van harte gefeliciteerd aan de kandidaten 2*Duiker, 
die geslaagd zijn in het theoretisch examen, op maandag laats

16.01.23 maandag geintresserden. Ken je iemand die wil deelnemen aan een dui
om duiken te ervaren, dan kan dit tijdens onze weke

men €5,00 aan onze penningmeester. Materiaal is beschikbaar. 
via onze website. [documenten] 

11.02.23 zaterdag. Algemene Ledenvergadering. Het volledige bestuur is ontsla
nemend en (her)verkiesbaar. Elk effectief lid van Duikclub Sepia Gent 
didaat stellen. In navolging van de statuten moet dat gebeuren voor een bepaalde 
functie in het bestuur. We stellen altijd voor dat nieuwe leden van het bestuur starten 
als “beheerder”, kwestie van eerst een beetje ervaring op te doen.
zijn voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en penningmeester.
als voorzitter zodat er zeker verschuivingen zullen gebeuren.
graag de club mee besturen, stel je dan kandidaat vóór 21 januari 2023 bij de voo

ter, Diane. Document in bijlage. 

.02.23 keuring flessen. Vandaag, en enkel vandaag, kan je uw fles a
geven op de parking van het zwembad rond 20:30h. Uw fles moet volledig 
ontmanteld zijn. Ik wil er wel de kraan afdraaien, maar die neem je terug 
mee naar huis, om daarna terug te monteren na de keuring. 

Medisch onderzoek. Bezorg me uw attest (leesbaar) per mail of geef het 
af op maandag tijdens de training. 

Sportvoordeel 2023 maar enkel digitaal. Ben je aangesloten bij een ziekenfonds 
dat deze korting aanbiedt, laat het mij weten. Stuur een mail of tekstbericht
instelling je bent aangesloten. Ik bezorg je dan het ingevulde document per mail.

Verhuring of activiteiten. Indien je duikmateriaal wenst te
aan een betalende activiteit, dan is het gebruikelijk dat je dit op voorhand 

financieel in orde brengt. Onze penningmeester is u dankbaar hiervoor.
  

maandag 16.01.2023 training in Strop van 21:00h tot 22:00h

aandag 23.01.2023 training in Strop van 21:00h tot 22:00h

aandag 30.01.2023 training in Strop van 21:00h tot 22:00h
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maandag 23.01.2023 

kandidaten 2*Duiker, 
op maandag laatst-

deelnemen aan een duik-
wekelijkse training. Hiervoor 

Materiaal is beschikbaar. Inschrijven 

Het volledige bestuur is ontslag-
Duikclub Sepia Gent kan zich kan-

didaat stellen. In navolging van de statuten moet dat gebeuren voor een bepaalde 
functie in het bestuur. We stellen altijd voor dat nieuwe leden van het bestuur starten 

eetje ervaring op te doen. De andere functies 
zijn voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en penningmeester. Diane neemt ontslag 
als voorzitter zodat er zeker verschuivingen zullen gebeuren. Heb je interesse, wil je 

kandidaat vóór 21 januari 2023 bij de voor-

Vandaag, en enkel vandaag, kan je uw fles af-
geven op de parking van het zwembad rond 20:30h. Uw fles moet volledig 

kraan afdraaien, maar die neem je terug 

Bezorg me uw attest (leesbaar) per mail of geef het 

sloten bij een ziekenfonds 
mail of tekstbericht bij welke 

het ingevulde document per mail. 

. Indien je duikmateriaal wenst te gebruiken, of je wilt 
aan een betalende activiteit, dan is het gebruikelijk dat je dit op voorhand 

Onze penningmeester is u dankbaar hiervoor. 

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

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

training in Strop van 21:00h tot 22:00h 
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Gehouden op zaterdag 11 februari 2023 om 20:00h 

Gino’s cafetaria in het zwembad Strop 

Betreft: Kandidaatstelling voor een functie in het Bestuur 

 

Ondergetekende:  ..............................................................................................................................................  

Woonachtig te:  ................................................................................................................................................  

Stel zich bij deze kandidaat voor de functie van …….. …………………………….…… 

in het Bestuur van Sepia Duikklub Gent. 

Het mandaat is tot de volgende verkiezing van het Bestuur in 2026. 

Ik verklaar effectief lid te zijn bij Duikclub Sepia Gent. 

 

Datum: _____/_____/_____ 

Handtekening 

 39ste ALGEMENE LEDENVERGADERING 


