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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 voor ieder lid, ouder dan 25 jaar. 
 €65 voor elk lid, tot en met 25 jaar. 
 €90 als 2de lidmaatschap 
 €95 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. 
 
 

S Y M P A T H I S A N T E N   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 leden-
administratie 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 

 

Mol, 08 dec 2021 

    Bestemd voor: Alle leden van Nuclea Diving Club 
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https://www.nelos.be/api2/app/bestand/377/Medische_fiche_NELOS_20180119.pdf

