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Genk, 26 juni 2020. 

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

Beste Lid, 

Hopelijk hebben jij en je gezin, partner, familie deze coronacrisis goed overleefd en kan je gezond en wel de draad terug 
oppikken en genieten van een normaal leven.  

Nog eventjes geduld, de Formule 1 gaat straks eindelijk van start. Ditmaal de echte bolides, niet de virtuele versie. 
Ferrari heeft ondertussen een drastische beslissing genomen. Zonder één km gereden te hebben in het kampioenschap 
2020, werd Sebastian Vettel bedankt voor bewezen diensten. Zij het aan het einde van het jaar, maar dit is toch een 
bittere pil om te slikken. De meningen hierover zijn verdeeld. Feit is dat Seb vijf jaar de kans heeft gehad om met Ferrari 
naar de titel te grijpen. Maar de recente talrijke fouten kosten hem waarschijnlijk een verlenging bij de Scuderia. Charles 
Leclerc en Carlos Sainz Jr zullen het vanaf komend jaar moeten waarmaken. Binotto moet dan maar voor een topwagen 
zorgen om Mercedes van de troon te halen (en straks ook de Red Bull van onze Nederlandse Belg Max Verstappen). 

Welcome Kit 2020 

Afgelopen week hebben we eindelijk nieuws ontvangen van het Secretariaat Scuderia Ferrari Club in Maranello. De 
nieuwe lidkaarten zijn momenteel in druk en de Welcome Kits 2020 worden gerealiseerd. Vanaf de tweede week van 
de maand juli mogen we een eerste lading verwachten. Alle leden die zich voor 21 juni jl. hebben aangesloten bij onze 
vereniging of hun lidmaatschap hebben vernieuwd, zullen hun pakketje straks ontvangen. Maar we zullen allen moeten 
rekening houden met een uitzonderlijke situatie. Zoals je in bijlage kunt zien, bestaat de gift in het welcome kit van dit 
jaar uit een exclusieve Scuderia Ferrari Club-horloge. Bij het schrijven van deze Nieuwsbrief weten we nog niet of de 
inhoud van de Welcome Kit nog zal variëren. Het is ons opgevallen dat een aantal gadgets (stickers, lanyards, etc.) 
ontbreken, maar wij vermoeden dat dit te maken heeft met de meerkost van de SFC-horloge. Het Secretariaat in 
Maranello laat ons ook weten dat de horloges in een afzonderlijke zending, gepland in het najaar, zullen verstuurd 
worden naar de respectievelijke Scuderia Ferrari Clubs.  

Dus kort samengevat: begin juli zullen we de lidkaarten en welcome kit ontvangen in ons clublokaal en nadien starten 
we met de verdeling. Je kan die komen afhalen in ons clublokaal (de juiste datum zal je nog worden meegedeeld) of we 
sturen die naar jouw thuisadres indien je reeds de verzendkosten (10,00€) had gestort. In de loop van de maand oktober 
volgt dan de verdeling van de SFC-horloges. Ook hier, idem als met de lidkaarten, afhalen in clublokaal op afgesproken 
data of verzending naar uw thuisadres. Deze tweede zending brengt voor u geen extra kosten met zich mee als u reeds 
de verzendkosten had gestort. Er volgt dus nog een mededeling met het juiste tijdstip van de verdelingen. 

Jaarlijkse Rondrit  

Onze geplande rondrit op Pinkstermaandag hebben wij helaas moeten annuleren om de gekende redenen. Ondertussen 
heeft dit Bestuur een nieuwe datum vastgelegd. De jaarlijkse rondrit zal op zondag 13 september plaatsvinden met 
start in de omgeving van Geel en aankomst in het Hageland (Vlaams-Brabant). Momenteel worden er nog enkele details 
vastgelegd en als corona geen roet in het eten komt gooien, volgt in de loop van volgende maand een uitnodiging en de 
nodige info om in te schrijven. Wij verwachten je!!! 

http://www.sfcgenk.be/
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Fabrieksbezoeken 2020 

Wij hebben het reeds aangehaald in onze vorige Nieuwsflash van April 2020, dit jaar zullen we geen uitstap kunnen 
organiseren naar Maranello en een bezoek brengen aan de Ferrari-fabrieken. Helaas zullen we dit moeten verschuiven 
naar 2021. 

Clublokaal 

Vanaf de start van het F1-seizoen 2020, tijdens de uitzendingen van de Grote Prijzen, zal ons clublokaal terug open zijn 
voor iedereen. Doch wij zijn verplicht om de richtlijnen van de overheid te respecteren. Het clublokaal is een gesloten 
ruimte en dan dient de afstand van 1,5 m in acht genomen te worden en/of het dragen van mondmaskers. Aangezien 
het clublokaal niet overdreven groot is, moeten wij het aantal bezoekers in het lokaal beperken tot max. 15 personen. 
De aanwezige dient ook een “verklaring op eer” in te vullen en te ondertekenen bij het binnenkomen in het clublokaal. 

Ferrari Racing Days 

De afdeling Corse Clienti had in een persbericht laten weten dat alle activiteiten van de Ferrari Challenge, XX-Programs 
en F1 Clienti opnieuw starten vanaf begin juli. Helaas zijn al deze evenementen achter gesloten deuren en is dus publiek 
NIET toegankelijk. 

Ferrari Store / Store Online 

Misschien is het je al opgevallen, maar sinds enige tijd krijgen de leden van de Scuderia Ferrari Clubs opnieuw 20% 
korting bij aankopen op de Ferrari Store Online en de officiële Store winkels. Deze korting is niet van toepassing op 
gesoldeerde artikelen. Alweer een reden om lid te worden van Scuderia Ferrari Club Genk-Belgium. 

Overige activiteiten 

Fandag: in de loop van de maand oktober 2020 

Eindejaar diner: op zondag 29 november 2020 

 

E sempre Forza Ferrari!!! 

Giulio Giulietti                                                                                                                                                                                                                                             
Voorzitter  
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