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Genk, 17 februari ’21. 

N I E U W S F L A S H  F E B R U A R I  2 0 2 1  D E E L  I I  

Beste Ferrarista, 

Het is niet alleen een gewoonte, Ferrarista is men voor altijd. Het is een onbeschrijfelijke emotie dat voor eeuwig is 
gekleefd op je huid, zoals een tatoeage bijna. Wat er ook gebeurt, Ferrari IS Ferrari. Het is zinloos om veel zinspelingen 
te doen. Je houdt altijd van “Le Rosse di Maranello”, in goede en kwade tijden. Want zoals bij alle sporten, zijn er altijd 
pieken en dalen. De Fans van Ferrari, het geliefkoosde team van miljoenen mensen verspreid over de hele wereld, 
leren dit vanaf hun geboorte.                                                                                                                                                         
“Een rijk verleden wilt niet altijd zeggen een groot heden en een grotere toekomst. We moeten terug met de nodige 
nederigheid starten. We hebben geen uitslagen behaald die waardig zijn aan onze geschiedenis. We moeten 
uitgaan van deze pijnlijke realiteit, zowel voor onszelf als voor onze fans, ons concentreren op de prioriteiten om 
weer competitief te worden en te winnen” Dit waren de afgelopen week de woorden van de Presidente John Elkann.   

Het Bestuur van Scuderia Ferrari Club Genk-Belgium heeft ondertussen alle nodige info verzameld rond de nieuw 
ingeslagen weg van Scuderia Ferrari Club. 2020 was voor ieder van ons een heel moeilijk jaar. Zowel op menselijk vlak 
als de sportieve resultaten van het Steigerend Paardje, waren een grote tegenslag. De spons erover en laten we hopen 
dat we terug snel naar een normaal leven gaan. En als wij de toekomst hoopvol tegenmoet willen gaan, dienen wij ook 
het digitale tijdperk een kans te geven. Wij zijn ervan overtuigd dat met de huidige en de later beschikbare middelen 
er een mooie toekomst is weggelegd voor onze vereniging. Per slot van rekening gaat het niet om een object dat je 
ontvangt, maar je binding met de Club van je hart en met het merk van het Steigerend Paardje. 

LIDMAATSCHAP 2021: 

 MEMBER (volwassen lid): 40,00 euro  

COMBI-MEMBER, dit is één volwassen lid + nog een tweede volwassen lid wonend op 
hetzelfde adres: 65,00 euro 

 JUNIOR (kinderen onder de 14 jaar): GRATIS (enkel samen met een MEMBER) 

Alle Members + Juniors ontvangen een gepersonaliseerde lidkaart + een welcome kit + een gift van SFC Genk-Belgium 
+ tal van voordelen en kortingen, zie onze Infoblad 2021. 

De lidkaarten en welcome kits kunnen afgehaald worden op vooraf vastgelegde data in ons clublokaal. Of u kan dit 
laten opsturen naar uw thuisadres, mits het storten van 10,00 euro extra voor de verzendkosten. 

Met sportieve groeten,                                                                                                                                         

                                                                                                                                                               
Giulio Giulietti                                                                                                                                                                                       
Voorzitter                                                                                                                                                                                               
Scuderia Ferrari Club Genk-Belgium  
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