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Genk, 01 februari 2021. 

N I E U W S F L A S H  F E B R U A R I  2 0 2 1  

Beste lid, 

Je zult je stilaan afvragen hoe het nu uiteindelijk zit met je vereniging van het Steigerend Paardje. In ons clubblad 
“Magazine” nr. 31 hebben wij je toegelicht dat de huidige directie van Scuderia Ferrari Club plannen had om een 
aantal zaken grondig te wijzigen en het digitale tijdperk in te gaan. Eentje ervan zie je hierboven, het nieuwe officiële 
logo van SFC Genk-Belgium. Maar de protesten bleven niet uit, vooral dan van de Italiaanse Clubs. Tijdens een 
verzoenende vergadering van afgelopen week met het Bestuurscomité, heeft de nieuwe voorzitter Luca Colajanni een 
aantal beslissingen teruggeschroefd en tegemoetgekomen aan de eisen van de Voorzitters van de Clubs. 

Dit is de huidige stand van zaken: 

Lidmaatschap 2020: 

Uw huidige lidmaatschap (Member, Family en Junior) dat normaal gezien komt te vervallen op 31 maart 2021, wordt 
met een maand verlengd. De nieuwe einddatum voor uw huidige lidmaatschap is dus 30 april 2021. 

Verdeling SFC-horloges: 

Het exclusief geschenk dat deel uitmaakte van uw welcome kit 2020, zal worden verstuurd in de loop van de maand 
maart 2021. Dit werd ons opnieuw bevestigd door de Directie van Scuderia Ferrari Club. Meer nog, ieder Junior van 
2020 (=afgelopen jaar dus) zal ook een unieke SFC-horloge in ontvangst mogen nemen. Zoals gebruikelijk zullen wij U 
informeren wanneer de horloges zullen toekomen in ons clublokaal en zullen wij zorgen voor de verdere verdeling. 

Lidmaatschap 2021: 

De duurtijd van het lidmaatschap wordt gewijzigd. Voortaan is het lidmaatschap per kalenderjaar, zijnde van 1 januari 
tem 31 december. De directie van SFC is ook van plan om de typologie van het lidmaatschap aan te passen (eind vorig 
jaar hadden ze beslist om in de toekomst enkel de Member te behouden). Ze zijn ondertussen akkoord gegaan om 2 
typologieën te voorzien: Member en Junior (kinderen onder de 14 jaar behorend tot minstens één Member) en ze 
houden voorlopig de typologie van Family nog in beraad, idem voor de kostprijs ervan. Maar wij hebben een sterk 
vermoeden dat dit ook in orde komt.  

Lidkaarten 2021: 

Zoals geschreven in ons Magazine, was het plan om nog enkel digitale lidkaarten te voorzien via een nieuwe SFC-app. 
Dit idee werd aan de kant geschoven, alle lidkaarten zullen ook in toekomst nog gedrukt worden en verstuurd naar de 
leden samen met een welcome kit.  

Voordelen 2021: 

De bestaande voordelen blijven behouden en als straks de SFC-App gelanceerd wordt zullen er nog een aantal digitale 
voordelen toegevoegd worden. Eentje hiervan willen wij u alvast verklappen: de leden zullen straks de kans krijgen om 
tijdens een GP-weekend een videochat te houden met de F1-piloten of medewerkers van Scuderia Ferrari F1-Team. 

http://www.sfcgenk.be/
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Concreet voor Scuderia Ferrari Club Genk-Belgium:  

Van zodra wij zullen beschikken over de definitieve info betreffende de verschillende typologieën van lidmaatschap en 
de kostprijs hiervan, dan kunnen wij de ledencampagne voor 2021 op gang schieten. Wij verwachten snel een officiële 
communicatie hierover en zullen dit bekend maken naar al onze leden en fans. 

Activiteiten 2021: 

Wegens de huidige coronamaatregelen zijn wij nog altijd genoodzaakt om alle geplande activiteiten op te schorten. In 
principe vindt in de maand maart onze Algemene Ledenvergadering plaats. Helaas zal dit nog niet in levenden lijve 
kunnen doorgaan. Het moederbedrijf Ferrari legt ons trouwens ook strikte richtlijnen op. Wij onderzoeken nu als er 
een alternatief mogelijk zou zijn. Alle overheden zijn ondertussen gestart met de nodige vaccinaties. Wij doen nu een 
voorzichtige gok en hopen om in het najaar terug te kunnen opstarten met enkele evenementen. Doch wij vrezen dat 
ook in 2021 een bezoek aan de Ferrari-fabrieken er helaas niet bij zal kunnen zijn. 

Met sportieve groeten & SEMPRE FORZA FERRARI !!! 

Giulio Giulietti                                                                                                                                                                                
Voorzitter 
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