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Genk, 22 december ’20. 

N I E U W S F L A S H  D E C E M B E R  2 0 2 0  

Beste Lid,  

Het is al eventjes stil geweest rond de werking van uw vereniging. U zit waarschijnlijk nog met tal 
van vragen. Tijd dus om hierop een antwoord trachten te geven. 

Welcome Kit 2020 

En wij starten onmiddellijk met, vermoeden wij, het meest belangrijkste. Begin november stuurden 
wij U een schrijven van de Dhr. Luca Colajanni, Voorzitter van Scuderia Ferrari Club. Hij nam de volle 
verantwoordelijkheid op zich bij het uitblijven van de verzending van de belangrijkste gadget van 
uw Welcome Kit 2020, de SFC-horloge. Ondertussen vond er online een nieuwe 
bestuursvergadering plaats en dhr. Colajanni had slecht nieuws. De horloges zullen naar alle 
waarschijnlijkheid pas begin volgend jaar (2021) verdeeld worden. Meer uitleg hierover vindt u in 
ons nieuwste nummer van Magazine. 

Clubblad Magazine nr. 31 

De drukker heeft vandaag het nieuwste nummer van ons clubblad Magazine afgeleverd. Tijd nu om 
alles in de enveloppes te steken en op te sturen naar uw thuisadres. Afhankelijk van de 
postverdeling zal nummer 31 in de loop van deze week of volgende week bij u in de bus liggen. 

Clublokaal 

Ten gevolge van de strenge maatregelen rond het coronavirus, blijft ons clublokaal tot nader order 
gesloten. U kan ons steeds via mail contacteren of u kan een bericht plaatsen op onze 
Facebookpagina. 

Het Voltallig Bestuur wenst U en uw familieleden een Vrolijk Kerstfeest en een Magisch Nieuwe 
Jaar waarin wij allen van harte hopen om terug te kunnen aanknopen met het normaal leven, vol 
knuffels, omhelzingen, het terugzien van vrienden, genieten van onze geliefkoosde hobby, enfin, 
ALLES wat die vervloekte COVID-19 de afgelopen maanden ons ontnomen heeft. 

Giulio, Rocco, Bart, Guy, Alessio, Jan, Jeannie, Lino en Rudy.  
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