Mol, 08 dec 2021
Bestemd voor: Alle leden van Nuclea Diving Club

LIDGELD 2022

A A N G E N O M E N L E D E N  Zij die niet werken op de stichtende of aangenomen
bedrijven van de personeelsvereniging Koninklijke Nuclea vzw





€130
€65
€90
€95

voor ieder lid, ouder dan 25 jaar.
voor elk lid, tot en met 25 jaar.
als 2de lidmaatschap
voor ereleden (leden die enkel trainen in het zwembad zonder lood &
flessen, maar die GEEN ENKELE OPENWATERDUIK uitvoeren)

E F F E C T I E V E L E D E N  Zij die werken op de stichtende of aangenomen bedrijven
betalen €65 lidgeld rechtstreeks op het Nuclea vzw-secretariaat (bij Verachten Liesbeth)
aan de Sportclub, vanaf januari. Graag ook een seintje aan de secretaris als uw lidmaatschap
in orde is gebracht.
SYMPATHISANTEN 

Sympathisanten betalen €25
(Enkel briefwisseling en toegang tot de website)

OPGELET: u bent slechts lid en verzekerd bij NELOS na betaling van het
lidgeld alsmede de afgifte van de MEDISCHE FICHE.
U moet zelf met uw medische fiche naar de huisdokter gaan
en ook uw duikboekje door de huisdokter laten aftekenen !!
Vergeet ook uw EKG niet bij de hartspecialist vanaf 45 jaar om de 5 jaar.
(de nieuwe leden die tussen september en december 2021 lidgeld betaald hebben en
medisch in orde zijn, hoeven dit niet meer opnieuw te doen voor 2022)
Wij vragen u om zo vlug mogelijk het lidgeld voor 2022 te betalen, zodat onze ledenadministratie op tijd in orde gebracht kan worden met NUCLEA vzw & NELOS.

Aan iedereen een gezond en mooi duikjaar 2022 gewenst!
Voor het bestuur:
Fleur Eysermans

Koen Vos

Voorzitter

Secretaris

Secretariaat Nuclea Diving Club
Boerestraat 40, 2400 Mol
0475/92.88.94
koen.vos@telenet.be

Secretariaat Nuclea vzw
Boeretang 200, 2400 Mol
014/33.20.21
nuclea@sckcen.be

www.nuclea.be/diving
Reknr.: 733-3291545-74
IBAN: BE16 7333 2915 4574
BIC: KREDBEBB

