
   DUIKCLUB SEPIA GENT 

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

Ondernemingsnummer: 0430689601 
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Informatie van maandag 20.02.2023 t/m maandag 27.02.2023 

 

 
 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 wel volledig ontmanteld zijn. 
Ik wil er wel de kraan afdraaien voor u, maar die neem je terug mee naar huis, om ze 
daarna terug te monteren na de keuring.  

 21.02.23 dinsdag Duikabonnement BM. 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.  

 21.02.23 dinsdag Duikabonnement PVE. Wil je een duiken in de vij-
ver van de Put van Ekeren, dan heb je een vergunning nodig. Deze kan 
je aanvragen via onze website. Deadline van aanvraag is dinsdag 
21.02.23. 

 27.02.23 maandag. Theoretische les voor alle kandidaat 1*Duiker, met aanvang om 
19:00h in het leslokaal van het zwembad Strop. 

 27.02.23 maandag. Praktisch examen voor alle Kandidaat 2*Duiker. 

 27.02.23 maandag. Vandaag is het zwembad enkel voor dit examen en 
de training voor de kandidaat 1*Duiker. Al de andere trainingen zijn 
niet mogelijk. Supporters zijn van harte welkom.  

 06.03.23 maandag. Theoretische les voor alle kandidaat 1*Duiker, met aanvang om 
19:00h in het leslokaal van het zwembad Strop. 

  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. Het verblijf is 75€ p/p  van vrijdag 15:00h tot maandag 
10:00h en er is nog plaats voor 4,5 personen. 
o Woordje uitleg. Indien je geïnteresseerd bent om te komen, maar enkel van za-

terdag t/m zondag dan kan dit. Laat het weten en Wendy bekijkt het. 

maandag 20.02.2023 training in Strop van 21:00h tot 22:00h 

maandag 27.02.2023 training in Strop van 21:00h tot 22:00h 

maandag 06.03.2023 training in Strop van 21:00h tot 22:00h 
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VOORZITTER 
DE CAUSMAECKER Brecht 

0476545239 
voorzitter@sepiagent.be 

 

VICEVOORZITTER 
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 
VAN ACKER Daniël 

0476545239 
VAN DE WALLE Werner 

0468358634 
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 14.03.23  
20:00h bij Wim 

 


