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ALGEMENE LEDENVERGADERING 

In bijlage vindt U het verslag van de 33
ste

 Algemene Ledenvergadering van 26 maart jl. Nogmaals een “super 
dankjewel” aan al diegene die de verplaatsing hebben gedaan naar ons Clublokaal ! Het werd een mooi weerzien van 
oude en nieuwe leden en uiteraard werd er getoast op de eerste overwinning van Seb. 

LIDMAATSCHAP 2017 

Alle aanvragen van hernieuwingen en nieuwe leden die zijn toegekomen voor 31 maart 2017 werden geregistreerd in 
de database van Scuderia Ferrari Club SCArL. Uit de ervaring van voorgaande jaren verwachten wij de nieuwe 
lidkaarten en welcome kits ten vroegst begin mei 2017. Een volgende registratie zal eind april gebeuren en vervolgens 
ieder einde van de volgende maanden. Om alle twijfels weg te werken vermelden wij ook dat aangezien u deze mail 
ontvangt, uw lidmaatschap voor 2017 in orde is. 
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 SCUDERIA FERRARI CLUB GENK-BELGIUM KARTING GP 

Op algemeen verzoek keren wij dit jaar terug naar de openlucht kartcircuit van de Horensbergdam. De wedstrijd zal 
doorgaan op zondag 7 mei 2017 om 15h00. Alle info en deelnameformulier vindt u in bijlage of op onze hernieuwde 
website. 

GILLES, 35 JAAR LATER 

Op 8 mei 2017 is het 35 jaar geleden dat Gilles van ons heen ging. Wij willen deze datum in leven houden. Daarom 
organiseren wij een gedenkmoment op de plaats van het ongeval op het circuit van Zolder. Op maandag 8 mei 
verzamelen wij om 12h00 op de parking van Brasserie Wheels, gelegen aan de ingang Tunnel (via Kerkstraat). Wij 
wandelen dan naar de Gilles Villeneuve-chicane waar wij een moment van stilte houden aan het gedenksteen van 
Gilles en een bloem neerzetten. Aangezien er vanaf 13h00 opnieuw activiteiten plaats vinden op het circuit, dienen wij 
dan de piste te verlaten. Iedereen is van harte welkom. 

RONDRIT 2017 

Meer info en uitnodiging volgt later 

CORSE CLIENTI IN SPA-FRANCORCHAMPS 

Op 27 en 28 juni as. is er een gesloten evenement van Ferrari Corse Clienti. De toegang tot het circuit is enkel 
voorbehouden aan uitgenodigden van Ferrari Spa. en/of via haar dealers. Dankzij onze goede relaties met de 
verantwoordelijken in Maranello, bieden wij u de mogelijkheid om dit evenement bij te wonen. Bent u geïnteresseerd, 
laat het ons zo spoedig mogelijk weten, liefst voor 15 mei as. Wij zullen dan u gegevens doorgeven en houden u op de 
hoogte hoe u toegang zult krijgen tot dit evenement. Uiteraard is deze enkel voorbehouden aan leden 2017!!! 

VIERING 70-JAAR FERRARI IN MARANELLO 

Er vinden dit jaar meerdere evenementen plaats. Een aantal zijn privé of enkel via inschrijving (Cavalcade Classic, GTO-
reünie) De grote festiviteiten zullen plaats vinden in de omgeving van Maranello van 8 tem 10 september as. Deze zijn 
vooral gericht tot de Ownersclubs en haar leden. SFC is momenteel er alles aan het doen dat dit evenement ook 
toegankelijk zal zijn voor haar leden. Meer info volgt later. Eind oktober zijn er ook de Finali Mondiali in Mugello met 
de Challenge, Corse Clienti en FXX, 599XX ritten. Dit evenement zal wellicht ook in het teken staan van de 70-jarige 
vieringen en toegankelijk zijn voor iedereen. En wie weet een kampioenenviering??? 
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VIERING 70 JAAR FERRARI IN AUTOWORLD-BRUSSEL 

Aansluitend op de vieringen in Italië zal er deze zomer ook een tentoonstelling plaats vinden in het Museum 
Autoworld te Brussel in het teken van het Steigerend Paardje. Deze expositie loopt van 16 juli tem 3 september 2017. 
Onze Club heeft inmiddels de nodige stappen ondernomen om een kleine bijdrage te leveren aan de tentoonstelling. 
Wij doen nu een oproep als u misschien in het bezit bent van unieke memorabilia dat kan worden tentoongesteld 
worden gedurende deze periode. Dit kan vanalles zijn: unieke schaalmodellen, beelden, schilderijen, etc. Het spreekt 
voor zich dat de organisatie de nodige afgesloten ruimte ter beschikking stelt om deze stukken op een veilige manier 
aan het publiek voor te stellen. Laat het ons weten en dan bekijken wij samen wat mogelijk is.  

 

 

 

FABRIEKSBEZOEK 2017 

Wij hebben een optie genomen voor een fabrieksbezoek op zaterdag 25 november 2017. Maar het programma moet 
nog worden uitgewerkt. Zoals voorgaande jaren vliegen wij met een vlucht vanuit Charleroi naar Bologna. Meer info 
volgt later. 

E sempre FORZA FERRARI!!!                                  
Het Bestuur 


