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Genk, 25 April 2020. 

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

Beste Ferrarista, 

Ondertussen zijn wij een dikke maand verder en het COVID-19-virus blijft nog steeds ons leven beïnvloeden. Helaas 
heeft dit virus tal van slachtoffers gemaakt, overal ter wereld. En volgens de virologen kan deze pandemie nog een 
hele poos aanslepen. Waarschijnlijk tot er een vaccin op de markt zal gebracht worden. Niet alleen ons privé- als 
beroepsleven worden zodanig overhoopgegooid, maar ook het verenigingsleven, onze geliefkoosde hobby’s worden 
op de proef gesteld.  

Wat zijn nu de gevolgen voor Scuderia Ferrari Club Genk-Belgium? 

 ALGEMENE LEDENVERGADERING 

Wij waren dus verplicht om de Algemene Ledenvergadering van 15 maart jl. te annuleren. Wij hadden ergens gehoopt 
om een nieuwe datum te prikken in de maand juni. Helaas is de Belgische Overheid nog niet van plan om de 
maatregelen rond evenementen te versoepelen. Een dergelijke bijeenkomst organiseren zal er waarschijnlijk de eerste 
maanden nog niet inzitten. Ondertussen heeft de bevoegde Minister gezorgd voor een versoepeling van de wetgeving 
betreffende de Algemene Vergaderingen van vennootschappen en verenigingen. Men kan de vergadering uitstellen 
tot na 30 juni of een schriftelijke vergadering opstarten. Het huidig Bestuur heeft gekozen om U het verslag van de 
Algemene Ledenvergadering digitaal door te sturen. In bijlage vindt u de presentatie dat oorspronkelijk op 15 maart 
had moeten worden voorgesteld. Dit verslag bevat de nodige toelichtingen wat betreft de jaarrekeningen, begroting 
2020, ledenbestand, verkiezing nieuw bestuur en agenda. Mocht u nog vragen hieromtrent hebben, stuur gerust een 
mail naar ons secretariaat. Contacteer de Voorzitter of één van zijn naaste medewerkers. 

De leden die zich hadden ingeschreven voor het etentje voorafgaande de Algemene Ledenvergadering van 15-03-
2020, zullen het al betaald bedrag eerstdaags teruggestort krijgen.  

LEDENBESTAND 2020 

Een positieve noot in heel dit coronaverhaal is toch dat jullie leden het vertrouwen blijven behouden in onze Club. Wij 
hebben de kaap van 200 leden al bereikt. Bedankt allen en de rest volgt nog!!!  

WELCOME KIT 2020 

Tot op heden is de inhoud van het Welcome Kit nog niet officieel vrijgegeven. Wij hebben ondertussen vernomen dat 
Scuderia Ferrari Club wordt ondergebracht in de afdeling Scuderia Ferrari Brand Strategy. Deze nieuwe afdeling wordt 
geleid door Luca Colajanni (voormalig persverantwoordelijke van Scuderia Ferrari F1 Team en F1-commissaris van de 
FIA). Hiermee geeft Ferrari een blijk van vertrouwen ten aanzien van de talrijke en wereldwijd verspreide Clubs. Een 
positieve boost om door te gaan. Verder vernemen wij ook dat de realisatie/verzending van de nieuwe lidkaarten +  
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Welcome kit vanaf dit jaar beheerd wordt door Ferrari zelf. In het verleden werden hiervoor externe bedrijven 
aangeschreven. Wij zullen u zeker op de hoogte houden naar de verdere ontwikkelingen hieromtrent. 

JAARLIJKSE RONDRIT 2020 

De geplande rondrit op Pinkstermaandag 01 juni 2020 zijn wij helaas verplicht om te verplaatsen naar een latere 
datum. Wij zouden een heel groot risico nemen om alsnog de rondrit te laten doorgaan op de oorspronkelijke datum. 
Denk maar aan de maatregelen rond social distance, sluiting van de horecazaken en van de landsgrenzen. Onze 
Nederlandse leden zouden ons dit waarschijnlijk niet in dank afnemen. Tal van onze leden rijden met een “oldtimer” 
Ferrari. Deze Steigerende Paardjes zijn verplicht om ook op stal te blijven zolang het coronavirus niet overwonnen 
wordt. Daarom werd er beslist om de rondrit te verschuiven naar september of begin oktober 2020. Wij hebben 
momenteel 2 data in gedachte: 13 september as. of 4 oktober as. Wij onderhandelen momenteel met de 
verantwoordelijken van de desbetreffende stopplaatsen en hopen spoedig een positief antwoord te krijgen. Van zodra 
wij een go krijgen van alle betrokken partijen, ontvangt u een uitnodiging en deelnameformulier. 

FABRIEKSBEZOEKEN 2020 

Helaas zijn er tot op heden geen data bekend. Het management van Ferrari heeft vandaag veel dringende problemen 
op te lossen. Wij hebben een sterk vermoeden dat het voor ons dit jaar zeer moeilijk zal worden om een reis te 
plannen naar Italië. Een dergelijk uitstap vergt maanden voorbereiding, tal van afspraken, boekingen van vluchten, 
noem maar op. Stel dan dat op het laatste moment alles dient geannuleerd te worden, omdat ze bijvoorbeeld in 
Maranello een heropflakkering van het virus zouden vastgesteld hebben. Neen, dit risico willen wij niet lopen en 
kijken we uit naar betere tijden. Samen met een aantal andere Clubs hebben wij een voorstel gelanceerd om een 
evenement te organiseren in het voorjaar of zomer van 2021. Een Universo Ferrari of iets soortgelijks door Ferrari 
ondersteunt. Het bestuurscomité van Scuderia Ferrari Club (CICO) zal dit voorleggen aan haar Voorzitter. 

F1 en FERRARI SF1000 

Het F1-kampioenschap 2020 ligt letterlijk op zijn gat. Wanneer zal de eerste GP van het seizoen gereden worden? En 
waar, met of zonder publiek? Niemand die het momenteel met zekerheid weet. Zelfs de GP’s van België en Nederland 
zijn op de helling komen te staan door de recentste maatregelen rond mega-evenementen. Komt er een ingekort 
kampioenschap van max. 15 GP’s? Al is dat maar om zeker de inkomsten van sponsors en TV-rechten te vrijwaren. Op 
onze webpagina hebben we een fotoreportage geplaatst van de pre-seasons testritten in Barcelona. Tot op heden de 
enige keer dat de F1-wagens 2020 effectief gereden hebben.  

CLUBLOKAAL 

Ons clublokaal is tot nader order nog altijd gesloten. 

#BLIJF IN UW KOT !!!     

 E sempre Forza Ferrari !!!                                                                                                                                                              
Giulio Giulietti                                                                                                                                                                                
Voorzitter 
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