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 Genk, 29 maart 2012.  

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 11 maart 2012.

Aanwezigen : Tjerk Mickers, Tessa Mickers, Anita Heezen, Henk Huijskes, Agnes van Kerkhof, 
Ben Schrauwen, Annie Leperre, Tim Satijn, Leo van den Belt, Jeannie Vanstreels, Lino Iacovella, 
Luc Vangrieken, Jan Buyens, Ingeborg Janssen, Carina Coppens, Yola Verhaeghe, Ed Wesdijk, 
Erwin Van Ryckeghem, Herman Korber, Emanuele Treccase, Marc de Proft, Jaap Bakker, Chris 
Mertens, David Borgers, Pascal Frederix, Jules Coenen, Robby Lenaerts, Jos Hendrikx, Matty 
Jame, Jos Nelissen, Ludo Olaerts, Evariste De Vos, Danny Deraymaeker, Joren Remans, Raf Ro-
giers, Bert Sleurs, Patrick D’Hooge, Florence Vanneste, Philippe De Clerq, Alexander Vanneste, 
Guy Heylen, Paul Wuyts, Lesley Wuyts, Philip Vrancken, Mat Wolters, Davy Maris, Stefan Grech 
en Enzo Pilotto. (allen leden van Scuderia Ferrari Club Genk vzw)
Arzu Carmelo, Durante Rocco, Dexters Guy, Giulietti Giulio, Cannistra Alessio, Delaruelle Jean-
Marc en Bart Janssen (bestuursleden van Scuderia Ferrari Club Genk vzw)
Verontschuldigd: Jan Arets, Frans Kessels, Eugène Rademakers, Vera Kerfs en Richard Bous-
manne (allen leden van Scuderia Ferrari Club Genk vzw)

Op zondag 11 maart had de 28ste Algemene Ledenvergadering plaats in ons Clublokaal. Pardon, 
wegens de grote opkomst van de laatste jaren werden wij verplicht om uit te wijken naar de grote 
zaal van AIF. De bestuursleden hadden vooraf deze zaal ook mooi aangekleed zodat onze Voorzit-
ter en mijzelf de vergadering op gang konden brengen in de Ferrari-zaal Bis. Wij waren net terug 
van een hectisch maar toch geslaagd weekend. Donderdag 8 maart waren wij naar Maranello ge-
reisd voor de Alg. Vergadering van alle Scuderia Ferrari Clubs. En na een kortstondig intermezzo 
thuis, vlogen wij zaterdagochtend terug richting Modena. Ditmaal om de officiële opening bij te 
wonen van de Casa Natale ‘Enzo Ferrari’, het nieuwe Ferrari-museum. Een prachtig museum, 
gelegen vlakbij de Maserati-fabrieken, waar niet alleen Ferrari het thema is, maar alle overige 
autoconstructeurs uit de omgeving. Modena heeft niet voor niets de bijnaam ‘Terra dei Motori’ 
of Motorvalley. Wij kregen zelfs de kans om een babbeltje te slaan met Piero Ferrari. Prachtig !!!

Na het voorwoord van onze Voorzitter Carmelo, waarin hij even terugblikte op een geslaagd 
2011 met talrijke activiteiten en succesvolle uitstappen, volgde onze Penningmeester met het 
financieel nieuws over onze vereniging. We mogen gerust zijn, de clubkassa wordt goed bewaakt 
door onze Guy, hij noteert zorgvuldig alle in- en uitgaven en zorgt erover dat op het einde van 
het jaar wij geen negatieve balans kennen.

Nadien nam ik het woord over om de verkiezing van het nieuw Bestuur bekend te maken. Onze 
statuten voorzien om de 2 jaar de verkiezing van een nieuw Bestuur. Het voltallig uittredend 
bestuur stelde zich opnieuw kandidaat. De groep werd vervolledigd met de kandidatuur van een 
nieuw bestuurslid, nl. Enzo Pilotto. Enzo was ooit stichtend lid van het vroegere Club Ferrari 
Genk, maar door beroepsdoeleinden was hij verplicht om tijdelijk uit de vereniging te stappen. 
Welkom terug, Enzo ! De aanwezige leden gaven de bestaande kern + Enzo Pilotto het mandaat 
om Scuderia Ferrari Club Genk vzw voor de volgende 2 jaar te leiden. Bij de eerstvolgende be-
stuursvergadering, op zondag 25 maart jl., werden de functies en benoemingen bekrachtigd. U 
mag gerust zijn, dit resulteerde in geen enkele noemenswaardige wijziging. Maar wij geven u 
hierbij de benoemingen op een rijtje:



 Voorzitter:   Arzu Carmelo
 Ondervoorzitter:  Durante Rocco
 Penningmeester: Dexters Guy
 Sekretaris:   Giulietti Giulio
 Bestuursleden:  Alessio Cannistra, Bart Janssen, Enzo Pilotto en Jean-Marc Delaruelle.

Na het afsluiten van deze belangrijke agendapunt, luisterde iedereen aandachtig naar een intermezzo 
van onze lid Evariste De Vos. Evariste is zich stilaan aan het specialiseren in het bouwen van schaalmo-
dellen uit allerlei ‘afval’-materiaal. Zo realiseerde hij o.a. het oorlogsvliegtuig van Francesco Baracca met 
het oorspronkelijk embleem van het Steigerend Paardje en een Alfa Romeo P3 van de Scuderia Ferrari. 
Er volgde een vakkundige uitleg over zijn werkwijze en hij deed al enkele van zijn toekomstige projecten 
uit de doeken. Eén woord: FANTASTISCH !!! Doe zo voort, Evariste.

Na de pauze was het mijn beurt om tekst en uitleg te geven over de stand van zaken in ons ledenbe-
stand, geplande activiteiten, relaties met Ferrari, etc.

- Ledenbestand: in 2010 telden wij 126 leden en afgelopen jaar waren dat 167, een record. Samen met 
nog enkele buitenlandse clubs zijn wij de enige die een stijging kennen van meer als 30% t.o.v. 2010. 
Bij het schrijven van dit verslag tellen wij al 134 leden in 2012!
- Lidkaarten 2012: tijdens de Alg. Vergadering in Maranello werd ons medegedeeld dat het drukken van 
de nieuwe lidkaarten eind maart zal starten. De eerste zendingen zullen in de loop van de maand april 
plaatsvinden, inclusief het exclusief welkomstpakket. Wij houden U zeker op de hoogte en zullen trachten 
om de verdeling zo snel mogelijk te laten gebeuren. De oude lidkaarten blijven zolang nog geldig!
- SFC-Genk petjes: helaas hebben slechts 6 leden laten weten dat zij een dergelijk petje willen bestel-
len. Aangezien er minimum 100 exemplaren moeten besteld worden, besloot het Bestuur om het geld 
van deze kandidaten terug te storten en uit te kijken naar een volgende actie rond de merchandising.
- Activiteiten in 2012:

> PASSION DAY 2012: nadat de voorstelling van de Ferrari F1 F2012 letterlijk in de sneeuw was 
gevallen, besloot men om een nieuw evenement te organiseren. Op maandag 30 april as. vindt op 
het circuit van Mugello de Passion Day 2012 plaats. Een ganse dag in het teken van Ferrari met F1-
simulatoren, F1-pitstops, finale van de kartwedstrijd onder de deelnemende Scuderia Ferrari Clubs, 
pitwalk in de F1-paddock, ontmoetingen met het F1 Team, Fernando Alonso, Felipe Massa en de pilo-
ten van de Ferrari Drivers Academy. Helaas hebben wij het definitief programma nog niet ontvangen. 
Gezien dit evenement tijdens een verlengd weekend valt (voor een aantal toch) is het misschien 
interessant om richting Toscane te reizen. In combinatie met een bezoek aan Florence bijvoorbeeld. 
Het Bestuur heeft echter om praktische redenen beslist om de hele organisatie van deze uitstap 
NIET op zich te nemen en iedereen vrij te laten. Er zullen wel enkele bestuursleden ter plaatse aan-
wezig zijn om u eventueel bij te staan. U kunt het misschien combineren met de F1-testritten. Maar 
geef vooraf een seintje aub.
> F1-TESTRITTEN IN MUGELLO: tussen 1 en 3 mei as. zullen op het circuit van Mugello de F1-testrit-
ten plaatsvinden. Alle F1-teams zullen aanwezig zijn en vooral Scuderia Ferrari met een grondige 
update van de niet zo geslaagde F2012. De normale inkomprijzen bedragen 21,50 € voor omheining 
en 31,50 € voor Tribune (brons). Voor de leden van alle Scuderia Ferrari Clubs hanteert men echter 
volgende prijzen: 10,00 € (omheining), 15,00 € (tribune brons) en 20,00 € (tribune zilver). Combi-
tickets voor 3 dagen zijn ook mogelijk. Wij dienen wel uw bestelling te plaatsen voor 15 april 
2012 en de tickets worden ter plaatse verdeeld. Hebt U interesse laat het ons tijdig weten.
> HERDENKING GILLES VILLENEUVE: dit jaar is het 30 jaar geleden dat Gilles overleed ten gevolge van 
zijn zware crash op Circuit Zolder. Meer informatie en een uitnodiging volgen kortelings.
> RONDRIT IN LIMBURG ‘TRIBUTE TO GILLES’: na het succes van afgelopen jaar volgt er op Pinkstermaan-
dag, 28 mei 2012, een nieuwe editie. Het bestuur werkt momenteel een programma uit en u ont-
vangt binnenkort een uitnodiging. Indien alles naar wens verloopt, hopen wij om voldoende deelne-
mende Ferrari’s te hebben om aan de aankomstplaats met de Ferrari’s de naam Gilles te schrijven.
> FANDAG: OP 23 SEPTEMBER 2012 organiseren wij onze jaarlijkse Fandag.
> FABRIEKSBEZOEKEN 2012: wij hebben ons uiteindelijk ingeschreven voor de datum van 6 oktober 
2012. De definitieve bevestiging vanuit Ferrari werd ons heden opgestuurd. Op advies van het  Be-
stuurscomité van alle SFClubs (o.a. ondergetekende) besloot Ferrari om de bezoeken uit te breiden 
naar andere afdelingen van de fabriek. Onze wensen worden nu vervuld: vanaf dit jaar zal de rond-
leiding uitgebreid worden met een bezoek aan de afdelingen Reparto Classiche, Formule 1 Corse 
Clienti, FXX en 599XX-afdelingen en een afsluitende groepsfoto op de piste van Fiorano. Meer info 
hierover volgt binnenkort met een gedetailleerd programma voor deze meerdaagse uitstap. Contro-
leer alvast uw agenda en hopelijk ontmoeten wij elkaar opnieuw tijdens deze trip.
> F1-AFSLUITER EN DINER OP ZONDAG 25 NOVEMBER 2012 EN WIE WEET VALT ER IETS TE VIEREN.



Terwijl ik dit verslag schrijf heeft Ferrari ons verrast met een onverwachte overwinning in Maleisië. Mas-
simo Rivola, Sportdirecteur van het Team en Voorzitter van alle Clubs, was diep teleurgesteld tijdens zijn 
toespraak op de Alg. Vergadering. De gegevens uit de windtunnel kwamen totaal niet overeen met de 
cijfers uit de recente testritten. Het atypische circuit van Melbourne verduisterde enigszins de gebreken 
van de wagen. Maar de regen van Maleisië bracht ons geluk, voor Alonso scheen de zon! Een perfecte 
strategie mondde uit in een prachtige overwinning. Zijn eerste sinds bijna een jaar. Maar dit wilt niet 
zeggen dat de auto nu goed is. Nogmaals, er is veel werk aan de winkel in Reparto Corse, de ingenieurs 
weten ondertussen hoe ze de gebreken van de wagen moeten aanpakken. Een grondige update volgt dus 
in Mugello, begin mei. Anderzijds is er ook het probleem Felipe Massa. Wij moeten ook toegeven dat hij 
sinds zijn ongeval in Hongarije (2009) niet meer de snelle en regelmatige piloot is. Er heeft zich na die 
zware crash vermoedelijk een “click” voorgedaan in zijn hoofd, zoals men hoort te zeggen. Het lukt niet 
meer. Een belangrijke beslissing dringt zich op voor het Team: hem vervangen? Maar door wie? Iedereen 
wilt wel voor Ferrari rijden, maar als de resultaten uitblijven kan het een vergiftig geschenk zijn. Denk 
maar aan Fisichella in 2009 toen hij Felipe diende te vervangen. Is dit iets voor de Italo/Belg Jerome 
D’Ambrosio? Montezemolo zal snel moeten handelen, wil hij met zijn Team strijden voor de Constructeurs-
titel, het belangrijkste kampioenschap voor Ferrari, volgens zijn stichter Commendatore Enzo Ferrari.

Rond 18h00 werd deze Algemene Ledenvergadering afgesloten met een kleine receptie en de meerder-
heid van de deelnemers had zich ingeschreven voor het etentje achteraf. 

De powerpointpresentatie van deze vergadering vindt U terug op onze website, alsook alle foto’s. Tijdens 
de GP-uitzendingen is ons Bestuur steeds aanwezig in het clublokaal om samen de race te volgen (uitz. 
voor de GP’s in de vroege ochtend). Wij verwachten U.

Een Vrolijk Pasen & sempre FORZA FERRARI !!!

Namens het Bestuur
Giulio Giulietti
Secretaris


