
 
 

 SPONSORS  
                              

       

   
Scuderia Ferrari Club GENK – Belgium vzw 
 
Vennestraat 98 
3600 Genk - Belgium 

www.sfcgenk.be 
E-mail: scuderiaferrariclubgenk@hotmail.com 
E-mail: genk@scuderiaferrrari.club 
Nummer Register Buitenlandse Club: 0027/84 

Argenta rekeningnummer: 979-0856853-57 
IBAN: BE09 9790 8568 5357 BIC: ARSPBE22 
 
Ondernemingsnummer: 0451.896.868 

 

 
Genk, postdatum 

 
Beste Lid, 
 
Traditiegetrouw starten we het seizoen altijd met de algemene ledenvergadering. Afgelopen jaar zijn we 
uitgeweken naar een nieuwe locatie en dit had een zodanig groot succes dat we meteen na de vorige 
vergadering de zaal opnieuw hebben vastgelegd voor deze editie. We nodigen u dan uit op de algemene 
ledenvergadering van Scuderia Ferrari Club Genk - Belgium vzw. Deze zal doorgaan op ZONDAG 24 MAART 
2019 om 15:00 uur in Feestzaal DE SCHALM Boxbergheide, Landwaartslaan 99, 3600 Genk. De 
vergadering wordt zoals de voorgaande jaren voorafgegaan door een etentje voor de aanwezigen, zie verder. 
 
PROGRAMMA ALGEMENE LEDENVERGADERING 
 

 Om 12:00 uur verwelkoming met een hapje en drankje aangeboden door La Vita Dolce & Scuderia 
Ferrari Club Genk - Belgium. 

 Om 12:30 uur start middagmaal (voor de ingeschreven deelnemers, zie volgende blz.). 
 Om 15:00 uur start algemene ledenvergadering met volgende agendapunten (iedereen van harte 

welkom – maar stemrecht enkel voor leden Scuderia Ferrari Club Genk - Belgium vzw anno 2018 
en/of 2019). 

 
o Nabeschouwing activiteiten 2018; 
o Goedkeuring jaarrekening 2018; 
o Goedkeuring begroting 2019; 
o Toelichting lidmaatschap 2019; 
o Activiteiten 2019; 
o Rondvraag en varia. 

 
Indien u het nog niet heeft gedaan, vergeet ook niet om uw lidmaatschap in orde te brengen. Liefst voor 31 
maart 2019, want dan vervalt uw huidig lidmaatschap. Uitzonderlijk zal u dit jaar opnieuw het 
aanvraagformulier moeten invullen en terugsturen. De General Data Protection Regulation (GDPR) of de 
nieuwe Europese privacywetgeving is ook voor verenigingen van toepassing. Meer info hierover in ons 
clubblad of onze website. 
 
Cordiali saluti e, come sempre, FORZA FERRARI!!! 
Namens het bestuur van Scuderia Ferrari Club GENK - Belgium 

 
Giulio Giulietti, 
Voorzitter - Presidente 
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DEELNAME ETENTJE 
ALGEMENE LEDENVERGADERING ZONDAG 24-03-2019 

 
Locatie: Feestzaal DE SCHALM Boxbergheide, Landwaartslaan 99, 3600 Genk 
 
Vanaf 12:00 uur verwelkoming en om 12:30 uur allen aan tafel!!! 
 

MENU 
 

Amuses en een glaasje Prosecco aangeboden door de kookclub La Vita Dolce en 
Scuderia Ferrari Club Genk – Belgium 

* 
 

De beroemde Arancini op een bedje van sla 
* 
 

Ravioli met boter en saliepesto & pasta met een smeuïg sausje van spinazie en kazen, 
opgesmukt met gerookte zalm en pijnboompitten 

 
Kip in de oven op tomatensalsa bedekt met mozzarella en pancetta, 

vergezeld van een bord rijkelijk gevuld met vergeten groenten 
* 
 

 Ferrari Taart 
* 
 

Buon appetito - Smakelijk eten!!! 
 
DEELNAME/INSCHRIJVING 
 
De deelnameprijs voor het etentje is vastgesteld op EUR 30,00/lid Scuderia Ferrari Club Genk - Belgium 
en EUR 35,00/niet-lid. Er is ook gedacht aan de kinderen. We bieden een kindermenu aan EUR 20,00/kind 
onder de 12 jaar. 
Het deelnamebedrag dient gestort te worden op de gekende bankrekening van Scuderia Ferrari Club Genk – 
Belgium vzw met vermelding “Deelname etentje algemene ledenvergadering 24-03-2019”. U dient ook een 
bericht te sturen per e-mail of per post naar ons secretariaat (scuderiaferrariclubgenk@hotmail.com | 
genk@scuderiaferrari.club) om uw deelname te bevestigen. Of neem contact met één van de bestuursleden. 
 
Opgelet: laatste datum van inschrijving is vrijdag 15 maart 2019. Om organisatorische redenen vragen 
we uw begrip om deze datum te respecteren. 


