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Maatschappelijke zetel: Heemstraat 6 te 9032 Gent - RPR Gent 
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Informatie van maandag 30.01.2023 t/m maandag 06.02.2023 

 

 
 06.02.23 maandag om 19:00h organiseren we een theorieles BND in het leslokaal 

van zwembad Strop. In ieder geval is deze voor iedereen die de les nog niet gevolgd 
heeft en een openstaande opleiding BND heeft (check even je DIVES als je het niet 
zeker weet). Er zijn echter een aantal recente wijzigingen in de nitroxreglementering, 
dus iedereen is welkom om mee te volgen. 

 08.02.23 woensdag. Clubduik in de Transfo te Zwevegem. We proberen het slot van 
20:00h te reserveren. Afspraak om 19:30h ter plaatse.  

 11.02.23 zaterdag. ALV. Het volledige bestuur is ontslagnemend en (her)-
verkiesbaar. Iedereen werd per mail uitgenodigd voor deze vergadering.  

 Volmacht. Ik heb er eentje op onze website geplaatst. 

 20.02.23 keuring flessen. Vandaag, en enkel vandaag, kan je uw fles afgeven 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. 

 12.03.23 zondag. Clubduik naar TODI (met de visjes), het slot zal afhangen van het 
aantal inschrijvingen. In functie daarvan bepalen we ook het uur van afspraak. Aan-
gezien vooraf gereserveerd en betaald moet worden, vragen we je via het formulier 
op onze website in te schrijven en te betalen (€37,00). Pas vanaf het doorsturen van 
dit formulier en betaling ontvangen bij Wendy ben je ingeschreven. De inschrijvin-
gen worden afgesloten op 03.02.23 Op 04.02.23 worden de reserveringen gemaakt 
en kan er niet meer geannuleerd of bijgereserveerd worden. 

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

  Medisch onderzoek. Bezorg me uw attest per mail (leesbaar) of geef het af op 
maandag tijdens de training, en vergeet vooral niet om het document onderaan te da-
teren en af te tekenen. 

 Clubweekend 5-6-7 mei. Ons 1ste clubweekend in mei 2023 komt eraan! We gaan 
naar groepsaccommodatie Den Osse. Adres: Blankersweg 4, 4318 TV Brouwersha-
ven. Inschrijven via onze site en meer details hieronder. 

  

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

maandag 06.02.2023 training in Strop van 21:00h tot 22:00h 

maandag 13.02.2023 training in Strop van 21:00h tot 22:00h 

Clubinfo nr 04  

Week 5  

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 11.02.23  
19:00h bij Gino 
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 Clubweekend 5-6-7 mei. Het verblijf komt op 75€ per persoon en er is plaats voor 36 personen. 
Inchecken op vrijdag 05 mei vanaf 15:00h, uitchecken maandag 08 mei om 10:00h, of eerder uiteraard. 
De indeling bestaat uit: 6 kamers van 3 personen, 5 kamers van 2 personen, 2 kamers van 4 personen. We 
voorzien terug ook catering aan de democratische prijs van 30€/volwassene, 15€/kind (t/m 12 jaar). Wat 
krijg je daarvoor behalve goed gezelschap en hopelijk mooi weer:  

o Vrijdagavond:  heerlijke spaghetti Bolognese of vegetarisch, water/wijn/bier; 
o Zaterdagochtend:  ontbijt met zoet en hartig beleg, koffie/melk; 
o Zaterdagmiddag:  belegde sandwiches (3p/p), water; 
o Zaterdagavond:  onze fantastische bbq, water/wijn/bier; 
o Zondagochtend:  ontbijt met vers gebakken broodjes met zoet en hartig beleg, koffie/melk 

 Verhuring. Indien je duikmateriaal wenst te gebruiken dan is het gebruikelijk dat je dit op voorhand 
financieel in orde brengt. Onze penningmeester is u hiervoor heel dankbaar. 

 Logboekje. Dit boekje is perfect om 150 duikavonturen in te verzamelen. Het boekje wordt geleverd met 
een beschermende plastic hoesje.  

 Dokumententas. Met dit handige tasje heb je steeds al jouw documenten bij om jouw opleiding tot 1*D 
(en andere opleidingen binnen NELOS) te voltooien. Bovendien neem je verschillende zaken mee naar 
jouw verdere opleiding binnen NELOS vzw. 

 Naslagwerk. Na vele jaren intens werk is er eindelijk een opvolger voor de cursus sportduiken (2009). 
Met dit nieuwe werk wil NELOS meer bieden dan enkel een cursus. Het is een compleet naslagwerk voor 
het sportduiken geworden. Het nieuwe naslagwerk omvat 904 pagina’s in recto verso kleurendruk die 
verzameld zijn in een handige ringmap. 

 Duikabonnement. Wil je een duiken in de vijver van de Blaarmeersen, dan heb je een vergunning nodig. 
Deze kan je aanvragen via onze website. Deadline van aanvraag is dinsdag 21.02.23. 


