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Genk, 18 maart 2020. 

N I E U W S F L A S H  M A A R T  2 0 2 0  

Beste Ferrarista, 

Het coronavirus heeft ons allemaal in de greep. Zelfs het verenigingsleven is stil komen te vallen. Dit gaat zeker de 
geschiedenisboeken ingaan. 

Hier een kort overzicht van belangrijke onderwerpen van Scuderia Ferrari Club en Scuderia Ferrari Club Genk-Belgium: 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 

De geplande ledenvergadering van afgelopen zondag, 15-03-2020, hebben wij noodgedwongen moeten afgelasten. Er 
waren tal van inschrijvingen, ook voor het etentje vooraf. Zoals eerder gecommuniceerd in de mail van vorige week, 
zullen we de gestorte bedragen voor het etentje “on hold” zetten tot er een nieuwe datum is gekend. Maar U kan 
altijd vragen om het bedrag alsnog terug te storten. Wij dienen nu af te wachten welke maatregelen ons de 
verschillende overheden zullen opleggen. Beter gezegd, zullen we snel van dit virus verlost raken of gaat dit nog 
maanden aanslepen? Vervolgens dienen wij ook uit te kijken voor de beschikbaarheid van de zaal.  

Tijdens diezelfde vergadering diende het bestuur herverkozen te worden. Ook hier zal het huidig bestuur verder doen 
tot de datum van een nieuwe vergadering. Artikel 10 van ons statuut schrijft voor dat er voor eind juni 2020 een 
Algemene Ledenvergadering dient plaats te vinden. Dus nog even… 

LIDMAATSCHAP 2020 

Voor de leden die afgelopen jaar lid waren van onze vereniging, vervalt het huidig lidmaatschap op 31 maart 2020. 
Velen onder jullie hebben ondertussen het lidmaatschap verlengd, waarvoor dank. De rest zal volgen, vermoeden wij. 
We doen zoals altijd ook een warme oproep om familie/vrienden/kennissen/liefhebbers van het Steigerend Paardje 
de weg te wijzen naar Scuderia Ferrari Club Genk-Belgium. Dit kan via volgende kanalen: website – www.sfcgenk.be; 
onze Facebookpagina of mailen naar één van onze gekende mailadressen, scuderiaferrariclubgenk@hotmail.com en 
genk@scuderiaferrari.club. Scuderia Ferrari Club is EEN grote familie. 

WELCOME KIT 2020 

Bij het schrijven van deze nieuwsbrief is de inhoud van het welcome kit 2020 nog niet gekend. Scuderia Ferrari Club 
houdt vandaag haar Algemene Ledenvergadering ZONDER deelname van de voorzitters van de verschillende erkende 
Clubs. De maatregelen rond corona zijn in Italië nog strenger als bij ons. Enkel de hoofdaandeelhouder van SFC, Ferrari 
NV, vertegenwoordigd door dhr. Michele Antoniazzi, tevens voorzitter van SFC zal de vergadering leiden in 
aanwezigheid van een notaris en een secretaris. Wij verwachten nadien wel de nodige berichtgeving.  
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JAARLIJKSE RONDRIT 2020 

Begin van dit jaar zijn wij gestart met de voorbereidingen van onze jaarlijkse rondrit. Traditiegetrouw heeft de rondrit 
plaats op Pinkstermaandag, dit jaar op 01 juni – save the date dus. Wij kunnen u al vertellen dat de rondrit in Geel zal 
starten en verder de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant zal aandoen. Meer info en een uitnodiging volgt later. 
Hopelijk ook hier geen afgelasting… 

FABRIEKSBEZOEKEN 2020 

Tot op heden zijn er geen data bekend gemaakt. Wij vermoeden dat ten gevolge het virus, alle bezoeken enkel in het 
najaar zullen kunnen plaats vinden voor de erkende Scuderia Ferrari Clubs. 

CLUBBLAD “MAGAZINE” nr. 30 

Bij het lezen van dit nieuwsbericht zou ondertussen iedereen (alle seniorleden) een exemplaar in de bus moeten 
gehad hebben. Mocht dit niet het geval zijn, laat het ons ASAP weten. Hierbij doen we ook een oproep om ons tijdig 
op de hoogte te brengen van uw huidig thuisadres (bij verhuis) en huidig emailadres. Het clubblad is inderdaad wat 
laat de deur uitgegaan. Onze excuses hiervoor, maar door een samenloop van omstandigheden konden de 
bestuursleden die hieraan hebben gewerkt, dit tijdig niet afronden. Uiteindelijk komt deze lectuur misschien goed van 
pas bij het verplichte “thuis zitten”. 

FERRARI SF1000 

Zal de Scuderia dit jaar eindelijk het Mercedes Team van de troon stoten? Wij weten het niet. De testritten in 
Barcelona lieten eerder uitschijnen dat de wagen niet top was. Beide piloten klaagden over een vervelend onderstuur 
in het bochtenwerk en onvoldoende snelheid op het rechte stuk. Dit laatste kon ik zelf beamen tijdens de laatste 
testdag. De tegenstrijdige verklaringen van Binotto geven ook weinig hoop op beterschap. Of is dit allemaal een 
nieuwe tactiek om zand in de ogen te strooien van de concurrentie. Helaas zullen we dit niet snel weten. Volgens de 
laatste geruchten zou het wel kunnen zijn dat wij zonder F1 zullen zitten tot begin juni. Hopelijk wordt Zandvoort in de 
maand augustus heropgevist. Het zou anders vreselijk zijn voor onze Noorderburen!!! 

CLUBLOKAAL 

Ons clublokaal is naar aanleiding van het coronavirus tot nader order gesloten en zal terug openen na de 
bekendmaking van versoepelende richtlijnen door de verschillende overheden. 

Tot slot, raden wij je aan om de opgelegde maatregelen strikt op te volgen, ook al komen ze niet zo sympathiek 
over. BLIJF THUIS is de boodschap en kom zo weinig mogelijk buiten. Dit is in het belang van ons allen!!! 

E sempre Forza Ferrari !!! 

Giulio Giulietti                                                                                                                                                                                
Voorzitter 

http://www.sfcgenk.be/
mailto:scuderiaferrariclubgenk@hotmail.com

