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Genk, postdatum. 

NIEUWSFLASH APRIL/MEI 2019 

Het is al een dikke maand geleden dat je nog info hebt ontvangen van je vereniging. Wij hebben nu een 
aantal onderwerpen samengebundeld in deze Nieuwsflash. 

Over het F1-kampioenschap zullen we maar kort en bondig zijn, de stand is 4-0 voor Mercedes-Benz. 
Gelukkig is het kampioenschap nog lang en er zijn nog voldoende wedstrijden om de inhaalbeweging aan te 
vatten. Laten we hopen dat dit al in Barcelona zal gebeuren. 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 

De 35ste Algemene Ledenvergadering van 24 maart jl. kende een aanzienlijk succes. Ongeveer één derde 
van ons ledenbestand was aanwezig op de vergadering en de mensen die hadden ingeschreven voor het 
etentje vooraf, genoten van een overheerlijke maaltijd aangeboden door onze trouwe kookploeg van La 
Vita Dolce. Tijdens de vergadering maakte het Bestuur de plannen bekend van haar activiteiten van dit jaar. 
Alle evenementen zullen in het teken staan van vzw De Kleine Prins. De Kleine Prins is een Genkse 
vrijwilligersorganisatie dat zich richt tot gezinnen met kinderen die voor hun achttiende jaar getroffen 
worden door een of andere vorm van kanker of levensbedreigende ziekte. In een heel ver verleden had 
onze Club al een evenement georganiseerd ten voordele van deze organisatie. In dit jubileumjaar willen wij 
de draad terug oppikken en zijn wij van plan om de Kleine Prins te steunen. Het is de bedoeling om geld in 
te zamelen tijdens alle evenementen die wij in de loop van 2019 zullen organiseren. Verder zal onze 
traditionele Fandag volledig in het teken staan van deze “zieke” kinderen. En tot slot willen wij tijdens het 
eindejaar diner een cheque overhandigen aan de verantwoordelijken van De Kleine Prins. Uiteraard 
rekenen wij op uw steun en in het bijzonder de eigenaars van een Ferrari om deze kinderen een 
onvergetelijke dag te laten beleven tijdens onze Fandag op 15 september 2019. In bijlage vindt u de 
beknopte versie van de presentatie van de Algemene Ledenvergadering.  

LIDMAATSCHAP 2019 & WELCOME KIT 

Als u dit leest wilt het uiteraard zeggen dat uw lidmaatschap voor 2019 in orde is. Wij vragen u enkel, 
mocht u het nog niet hebben gedaan, om het aanvraagformulier (downloaden kan via de website) voor 
lidmaatschap volledig ingevuld en ondertekend terug te sturen naar het secretariaat van de club. De 
nieuwe privacy wetgeving GDPR verplicht ons om u deze inspanning te laten doen. Maar voor ons is dit ook 
belangrijk om de juiste maat van uw T-shirt te weten. De Welcome Kit van dit jaar bevat niet enkel uw 
nieuwe lidkaart en tal van unieke memorabilia, maar ook een SFC – T-shirt. Iedere senior lid zal een 
dergelijk T-shirt ontvangen. De eerste lading met lidkaarten en welcome kits verwachten wij in de tweede 
helft van de maand mei. Hebt u bij de storting van het lidgeld ook de verzendkosten toegevoegd, dan 
sturen wij u het pakje naar uw thuisadres. Voor de overige leden zullen wij de verdeling organiseren in ons  
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clublokaal. Uiteraard zullen we dit nog allemaal communiceren zodra de lidkaarten zijn toegekomen. 

RONDRIT 2019 – MIJN-PRINSELIJKE MAASROUTE – DE JUBILEUMEDITIE 

Traditiegetrouw organiseren wij op Pinkstermaandag onze jaarlijkse rondrit. Dit jaar zal dat plaats vinden 
op maandag 10 juni as. De start wordt voorzien aan het vernieuwde Thorpark in Genk-Waterschei. Wij 
verwelkomen alle deelnemers in de cafetaria van het Mijndepot. Wij starten er met een typisch 
mijnwerkersontbijt, nadien brengen wij een bezoek aan het Mijnmuseum in de oude magazijnen van de 
mijn van Waterschei. Vervolgens wordt de start gegeven van de eigenlijke rondrit met een parcours door 
landelijke Limburgse wegen. Uiteraard zullen er enkele leuke stopplaatsen zijn zoals het Maascentrum De 
Wissen en het Kasteel Ridderborn. Meer vertellen wij niet. In bijlage vindt u een deelnameformulier. 
Gelieve dit in te vullen en terug te sturen naar ons secretariaat. Om organisatorische reden vragen wij u uw 
inschrijving te bevestigen voor 25/05/2019. 

7DE KARTING GP 

Dit jaar willen wij ons kartevenement uitbreiden. Wij plannen namelijk 2 races, eentje outdoor en eentje 
indoor. Wij willen er een heus kampioenschap van maken met de nodige punten voor beide races en een 
eindklassement. Wij organiseren de eerste race op zondag 23 juni 2019 op het FIA-kartcircuit van de 
Horensbergdam in Genk, de piste waar o.a. Max Verstappen zijn eerste stappen deed in de autosport. De 
tweede race vindt plaats tijdens onze Fandag op 15 september 2019 in het indoorcircuit Fastlane Karting te 
Bilzen. De winnaar van het eindklassement zal een waardebon ontvangen van 150,00 euro te gebruiken 
tijdens onze jaarlijkse uitstap naar de Ferrari-fabrieken. In bijlage vindt u het inschrijvingsformulier voor 
beide races. Maar uiteraard kunt u ook inschrijven voor één van beide races.  

FERRARI RACING DAYS – NURBÜRGRING 

In het weekend van 6 en 7 juli vindt op het legendarische circuit van de Nurbürgring de Duitse manche 
plaats van de Ferrari Challenge Europa plaats. De F1 Clienti en de XX-Programmes van Corse Clienti zullen 
ook van de partij zijn. En vermits in dat weekend geen F1 GP plaats heeft, zal naar alle waarschijnlijkheid 
Sebastian Vettel aanwezig zijn (onder voorbehoud).  Zoals voorgaande jaren kan je als lid vrij toegang 
krijgen tot dit evenement. Wij zullen kortelings meer informatie ontvangen van Scuderia Ferrari ivm de 
verdeling van de toegangskaarten en locatie van het Ferrari Accreditatiecentrum. 

FANDAG 

Zoals hierboven al geschreven staat dit jaar onze Fandag in het teken van de kinderen (en ouders) van De 
Kleine Prins. Op zondag 15 september 2019 nodigen wij hen uit om te komen karten op het indoorcircuit 
Fastlane Karting Bilzen. Terwijl de grotere jongens en meisjes hun eerste stappen zetten op deze kartbaan,  
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kunnen de allerkleinsten terecht in het kinderspeeltuin Hemelrijck gelegen aan de overzijde van Fastlane 
Karting Bilzen. Verder willen wij alle deelnemers de mogelijkheid bieden om plaats te nemen in een echte 
Ferrari en hen een kort ritje aan te bieden. Hiervoor rekenen wij zeker op de bereidwilligheid van onze 
talrijke Ferrari-bezitters. Maar ook vrijwillige leden zijn van harte welkom om alles in goede banen te 
leiden. Meer info over dit speciale evenement volgt later. 

FABRIEKSBEZOEK 2019 

Wij hebben afgelopen week een aanvraag ingediend voor het fabrieksbezoek op ZATERDAG 9 NOVEMBER 
2019. Deze datum is voor ons zeker interessant aangezien de daaropvolgende maandag (11/11) een 
wettelijke feestdag is. Wij denken er dus aan om met een Ryanairvlucht te kunnen vertrekken op vrijdag 
8/11 en terug te komen op maandag. Er is al een optie genomen met het gekend Hotel Arthur van Claudio 
en Paolo, maar wij dienen te wachten op de schriftelijke bevestiging van Scuderia Ferrari. Dus, nog even 
geduld vooraleer je je vluchten wenst te boeken a.u.b.… 

EINDEJAARSDINER 2019 

Wij willen dit jaar opnieuw uitpakken met het eindejaar diner tijdens de laatste GP van het F1-seizoen. En 
aangezien de laatste race dit jaar verschoven is naar begin december (01/12) komt dit voor ons ten goede. 
Remember, de voorgaande jaren waren wij steeds tijdens de laatste GP op terugreis van het 
fabrieksbezoek. De zaal De Schalm in Boxberg ligt al vast en u kunt er de GP van Abu Dhabi op groot scherm 
volgen. Na de race mag iedereen aan tafel voor het afsluitend diner en is het de bedoeling om een cheque 
te overhandigen aan de vzw De Kleine Prins. Dus hou zeker de datum van zondag 1 december 2019 vrij. 

SPONSORING DELATOUR 

Wij verwelkomen dit jaar een nieuwe sponsor, nl. DELATOUR uit Heist-Op-den-Berg. Dit is een winkel 
gespecialiseerd in autominiaturen en F1-kledij. Wij zijn met de zaakvoerder overeengekomen dat onze 
leden een korting krijgen van 10% bij alle aankopen op de aangeboden kledij. Uiteraard mits vertoon van 
een geldige SFC-lidkaart 2019. Alweer een voordeel om lid te zijn van Scuderia Ferrari Club Genk-Belgium! 

FACEBOOKPAGINA SFC GENK-BELGIUM 

Momenteel hebben wij op de sociale media van Facebook een groep – Scuderia Ferrari Club Genk-Belgio – 
en een pagina – SCUDERIA FERRARI CLUB GENK-BELGIUM. Om praktische redenen, opgelegd door de 
hoofdzetel van SFC, dient de groep afgesloten te worden en blijft enkel de pagina nog actief. Dit om een 
uniforme uitstraling te geven van alle erkende Scuderia Ferrari Clubs. 

HET BESTUUR 
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1982 – 2019: Gilles, 37 jaar later…. 

 


