Lidgeld en Medische fiche 2015
Beste leden,

2015 komt eraan, dus zorg dat je met alles in orde bent voor een nieuw duikjaar:
1. Medische fiche in orde brengen en aan het secretariaat (Bart) bezorgen.
Laat je arts de controle uitvoeren zoals vermeld op de medische kaart. Denk aan het volgende wanneer
je medische keuring in orde brengt:
 Stempel/handtekening dokter op de medische fiche en het strookje dat je afgeeft
 Stempel/handtekening dokter in je duikboekje op de voorziene pagina
 EKG onder inspanning vanaf 45 jaar
Opgelet: om problemen met de verzekering of Nelos te vermijden aanvaarden wij enkel nog de
originele medische fiches en niet langer kopies van een medische fiche. Medische fiches zijn te
verkrijgen bij Patrick aan 3€.
2. Duikboekje meenemen op zwembadtraining en laten afstempelen door Bart/Johan/Balty.
3. Lidgeld betalen volgens de tarieven :
Vanaf 2015 zal je via Nelos en Arena ook verzekerd zijn tegen hartfalen bij een duikongeval. Hierdoor
is de arena verzekering wel 5€ opgeslagen. Daarom zijn wij genoodzaakt om onze lidgelden ook met 5€
te laten stijgen.
Duikers

Inclusief Zwembad
Zonder Zwembad
3de lid van het gezin op één ad
2de lid, 1ste lid bij andere club
Vanaf september

Zwemmers

120 €
105 €
105 €
67 €
170 €
90 €

Voor een vlotte afhandeling vragen wij u het lidgeld ten laatste tegen 16 januari 2015 te storten op de
rekening van Discovery Diving: BE41 9730 6953 6910
De medische fiche afgeven en het duikboekje afstempelen graag ten laatste tegen 26 januari 2015.
Mogen we ook iedereen vragen om zijn persoonlijke gegevens op de clubwebsite eens na te kijken of
deze nog steeds correct zijn? Voeg ook zeker pasfoto van jezelf toe. Je kan je gegevens nakijken op
onze website via: Leden -> Mijn Gegevens.
Vriendelijke groeten,
Het Bestuur
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