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SFC Genk-Belgium Enquête 2021 

1. Leeftijd

 Forms(https://www.office.com/launch/forms?auth=2)  AC

103
Antwoorden

09:00
Gemiddelde tijd om te voltooien

Gesloten
Status

10-19 0

20-29 5

30-39 12

40-49 31

50-59 28

60-69 21

70+ 6
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2. Provincie

3. Hoe lang ben je al lid van SFC Genk-Belgium?

4. Ben je ook lid van een andere Scuderia Ferrari Club?

InsightsAntwerpen 17

Limburg 24

Oost-Vlaanderen 11

Vlaams-Brabant 4

West-Vlaanderen 7

Henegouwen 1

Luik 0

Luxemburg 0

Namen 1

Waals-Brabant 0

Nederland 37

Duitsland 1

Andere 0

Insights
Minder dan 5 jaar 36

Tussen 5 en 10 jaar 29

Tussen 10 en 20 jaar 28

Meer dan 20 jaar 9

Insights

Ja 6

Nee 96
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5. Zo ja, bij welke andere club ben je dan aangesloten?

6. Mocht SFC Genk-Belgium ermee stoppen, overweeg je je aan te sluiten bij een andere erkende
SFC?

7. Mocht SFC Genk-Belgium ermee stoppen en beslissen verder te gaan zonder de officiële
erkenning van Ferrari, zal je dan nog lid blijven van de club uit Genk?

8. Wat vind je van de activiteiten die georganiseerd worden?

9. Wat vind je van de diversiteit van de activiteiten die georganiseerd worden?

Meest recente antwoorden
12

Antwoorden

Insights

Ja 35

Nee 28

Weet ik niet 39

Insights

Ja 55

Nee 19

Weet het niet 28

Gemiddelde beoordeling: 4.06

Insights

103
Antwoorden

        

Gemiddelde beoordeling: 3.95

Insights

103
Antwoorden

       



22-6-2021 SFC Genk-Belgium Enquête 2021 (Bewerken) Microsoft Forms

https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx?auth_pvr=OrgId&auth_upn=alessio.canistra%40rscanderlecht.be&lang=nl-BE&origin=OfficeDot… 3/9
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10. In welke regio zou je willen dat de club meer activiteiten organiseert?

11. Wat zou je willen toevoegen aan de activiteiten van SFC Genk?

InsightsAntwerpen 13

Limburg 23

Oost-Vlaanderen 9

Vlaams-Brabant 5

West-Vlaanderen 7

Henegouwen 0

Luik 0

Luxemburg 1

Namen 1

Waals-BrabantOptie 1 0

Nederland 28

Duitsland 2

Andere 14

F1 Testritten 26

F1 Races 30

Ferrari Pretpark 32

Ferrari Racing Days (binnen Eu… 64

Ferrari Racing Days (buiten Eu… 10

Finali Mondiali 38

Mille Miglia 50

Andere 15
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12. Welke activiteiten interesseren je die de club nu organiseert?

13. Mocht SFC Genk-Belgium deze zomer of najaar starten met buitenactiviteiten, welke zou je
voorkeur hebben rekening houdend met de geldende coronamaatregelen?

14. Mocht SFC Genk-Belgium deze zomer of najaar starten met binnenactiviteiten, welke zou je
voorkeur hebben rekening houdend met de geldende coronamaatregelen?

Algemene Vergadering 36

Kartwedstrijden 25

Ferrari Fabrieksbezoek 86

Fandag 53

Ferrari Rondrit 46

Ferrari Racing Days 66

Seizoensafsluiter 36

F1 kijken in het clublokaal 24

Concours d’Elegances waar Fe… 35

Bijwonen van een F1 wedstrijd… 48

Bijwonen van een F1 wedstrijd… 25

Kartrace Indoor 16

Kartrace Outdoor 26

Rondrit 48

Andere 22

Bijwonen van F1-race op groo… 29

Fandag, ontmoeting met ande… 55

Seizoensafsluiter met etentje i… 52

Andere 19
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12. Welke activiteiten interesseren je die de club nu organiseert?

13. Mocht SFC Genk-Belgium deze zomer of najaar starten met buitenactiviteiten, welke zou je
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15. Mocht SFC beslissen om dit najaar opnieuw te starten met de fabrieksbezoeken en beslist SFC
Genk om een meerdaagse uitstap te organiseren, aanvaard je alle voorwaarden om mee te
gaan?

16. Wat vind je van de nieuwe werkwijze van SFC?

17. SFC heeft beslist om meer te investeren in de digitale technologieën om meer Ferraristi te
betrekken i.p.v. de gadgets en Gifts in de welcome kits van voorheen. Ben je voorstander of
tegen?

18. Wat vind je van de inhoud van de huidige Welcome Kit / Lidkaart?

Voor mij maakt het niet uit 34

Op voorwaarde dat ik gevacci… 18

Op voorwaarde dat alle deeln… 20

Met vliegtuig 32

Met de bus 5

Liever uitstellen naar 2022 als … 43

Gemiddelde beoordeling: 3.35

Insights

103
Antwoorden

       

Insights

Voor 24

Tegen 78

Gemiddelde beoordeling: 2.66

Insights

102
Antwoorden
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19. Wat is voor jouw het belangrijkste? Ferrari in de F1 of de Geschiedenis van Ferrari?

20. Mocht de club een live-ontmoeting met het F1-team kunnen regelen, zou je hier dan aan
deelnemen? Ook tegen betaling?

21. Verkies je een welcome kit als voorheen of de huidige digitale communicaties (zoals online
ontmoetingen met de piloten, online voorstellingen F1)

22. Wat vind je van de voordelen van de Scuderia Ferrari Club? Maak je gebruik van de
aangeboden kortingen : Ferrari Store Online, Kortingen inkomtickets GP Italië , Ferrari
Challenge, …

Insights

Ferrari in de F1 23

Geschiedenis van Ferrari 80

Insights

Ja 67

Neen 36

Insights

Welcome Kit als voorheen 93

Huidige Welcome kit met mee… 9

Insights

Maak er geen gebruik van 29

Slechte ervaringen 3

Goed en maak er gebruik van 71
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23. Heb je al nieuwe leden aangebracht of overweeg je om nieuwe leden de weg naar onze
vereniging toe te lichten?

24. Wat vind je van de kostprijs van het lidgeld van SFC Genk?

25. SFC Genk brengt jaarlijks een clubblad uit. Geef een beoordeling

26. SFC Genk-Belgium maakt momenteel gebruik van één sociaal media, nl. Facebook. Bezoek jij
soms deze pagina?

27. Geef een beoordeling van deze Facebookpagina

Insights

Zeker wel als ik de kans heb 101

Zeker niet, ik zou het niet aanr… 2

Gemiddelde beoordeling: 4.38

Insights

103
Antwoorden

        

Gemiddelde beoordeling: 4.26

Insights

102
Antwoorden

        

Insights

Ja 69

Neen 32

Gemiddelde beoordeling: 3.56

Insights

101
Antwoorden
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28. Vind je dat SFC Genk-Belgium ook op andere sociaal media actief moet zijn? Welke?

29. Nieuwe Ideeën, opmerkingen naar het bestuur kan je hier vrij neerschrijven

Insights
Twitter 4

Whatsapp 12

Facebook 16

Instagram 30

LinkedIn 1

Snapchat 0

Youtube 20

Andere 18

Meest recente antwoorden
"Ben nog maar net lid dus kan niet over alles correct oordelen maar z…

"xxxx"

"Geen specifiek."

101
Antwoorden

We voegen hier een aantal antwoorden die volgens ons het meest in het oog springen:

 - Maak er aub geen digitale club van
 - Interviews met lokale ondernemingen in België die kunnen helpen bij onderhoud en herstellingen van je wagen - meer  
	 lokale	interactie	en	verhalen	van	leden	en	hun	Ferrari	passie
 - Dat SFC nooit mag stoppen! 
 - Meerdere	rondritten	per	jaar
 - De ferrari club mag niet stoppen. Ik en mjn gezin kijken er telkens naar uit, om nieuwe leden te ontmoeten. Ik vind  
 persoonlijk dat er meer vergaderingen mogen georganiseerd mag worden. Zo kan iedereen zijn ervaring en meningen  
 geven samen met een glaasje wijn erbij. 
 - Fatsoenlijke	Welcome	Kit
	 -	Meer	voordelen	ivm	Ferrari,	tickets	F1	aan	verminderde	prijs.	Voorstelling	van	nieuwe	wagens	bijwonen?	Meer	in	het		
 hele Ferrari gebeuren betrokken worden. 
 - Ga	zo	door	met	de	club.	Het	is	altijd	leuk	en	gezellig
 - Eerst en vooral wil ik het bestuur bedanken voor de inzet van de club en dat deze nog vele jaren mag blijven staan .Zou  
	 het	mogelijk	zijn	om	in	club	verband	ook	eens	de	Ferrari	garage’s	te	bezoeken	zowel	in	Nederland	als	Belgie.Een	tip	voor		
 volgend jaar iets organiseren met betrekking 75 jaar Ferrari in Belgie of Italie.
 - Ik	vind	dat	de	club	het	waanzinnig	goed	doet.	Het	is	heel	jammer	dat	de	centrale	aanpak	de	fans	wegjaagt	van	Ferrari.		
 Maar het is in lijn met de beweging die al langer wordt gemaakt. Ga naar een dealership en je ruikt geen olie meer maar  
	 ruikt	de	verf	van	de	kleding	die	wordt	verkocht.	Ferrari	beleving	draait	om	de	auto	en	de	magie.	om	de	passie	van	de		
	 mensen.	Dat	kan	niet	zo	goed	alleen	digitaal.	Het	hoort	een	combinatie	te	zijn.	
	 -	Vooral	zo	doorgaan,	ik	heb	waardering	voor	jullie	inzet.
 - De gadgets in de welkoms kit zijn juist leuk omdat het uniek is en bijna nergens anders te krijgen is, voor mij was dit  
 echt een extra reden om lid te worden
	 -	Misschien	meer,	nauwer	contact	met	Ferrari	Club	Belgium	eigenaars	onder	motto	‘samen	sterk’	en	ook	gezamenlijk		
	 acties	organiseren.	Reden:	eigenaars	zijn	nu	eenmaal	de	DIRECTE	klanten	van	Ferrari	als	automerk.
 - Zoals	het	ging	voor	de	Corona,	daar	moeten	we	naar	terug,	prachtige	en	goedverzorgde	uitstapjes
 - Voornaamste	reden	om	lid	te	zijn	is	de	fabriekbezoeken,	toegang	tot	de	Ferrari	Days	en	de	nieuwsbrieven	die	verzon-	
	 den	worden.	Ben	tevereden,	nu	de	prestaties	in	de	f1	nog!
 - Vertalingen van Italiaanse of Engelse brieven die toegezonden worden....
	 -	Het	is	jammer	dat	door	wisseling	van	de	wacht	bij	Ferrari	dit	zo’n	impact	heeft	op	de	al	eeuwenoude	inhoud	van	het		
 welcome kit. Hopelijk kunnen we hier met z’n allen iets aan veranderen maar ben er bang voor.
 - Meer	rondritten	
	 -	Persoonlijk	heb	ik	geen	opmerkingen.	Het	bestuur	doet	het	voortreffelijk	en	bij	iedere	samenkomst	is	er	altijd	een			
 leuke sfeer. Wel zou ik graag in clubverband automusea in binnen- en buitenland bezoeken. 



	 -	Het	is	een	heel	fijne	club,	gezellige	sfeer,	ik	ga	proberen	om	meer	tijd	vrij	te	maken	om	aan	meer	activiteiten	te	kunnen		
 deelnemen. De Facebookpagina volg ik niet omdat ik nooit op facebook kijk. Ik lees wel al de mails. Extra Social Media  
 moet voor mij dus niet. De welkomkit mag dan mager zijn, dat is niet erg, ik hou de gadgets bij om ze weg te geven,  
	 de	kalender	en	lanyard	vind	ik	een	goeie	toevoeging	door	de	club,	de	Mille	Miglia	bezoeken	staat	al	lang	op	mijn	Ver-	
 langlijst, dus dat zou tof zijn met de club, het liefst met de Ferrari’s daar naartoe rijden, ik wil gerust een passagier   
 meenemen, zelfs onderweg wisselen van passagier, daarmee kom ik ook op mijn laatste punt, van mij mogen er meer  
	 rondritten	zijn	(veel	voorbereiding,	dat	weet	ik),	of	toch	tenminste	1	extra	rondrit	maar	deze	ook	helemaal	i.f.v	andere		
 leden die zelf geen Ferrari hebben, toch weer een andere dimensie om te genieten van Ferrari...ik hou alleszins een  
 plaats vrij. 
 - Bezoek aan de werkplaats bij een dealer
	 -	Hou	de	koers	die	jullie	nu	varen	vast.	Jullie	doen	het	goed.	Zodra	het	COVID	virus	onder	controle	is	kan	eenieder	elkaar		
	 weer	ontmoeten	en	dichtbij	zijn.	Dan	is	er	weer	de	saamhorigheid	zoals	die	er	altijd	was	en	nu	ook	op	afstand	is.	Veran-	
	 deringen	die	vanuit	de	fabriek	opgelegd	worden	onder	de	titel	“vooruitgang”	zijn	niet	altijd	vooruitgang.	Blijf	daarom		
	 ook	vasthouden	aan	jullie	eigen	ideeën.	Veel	succes.
 - Bvb fotowedstrijd ?
 - Alle lof  en respect voor het bestuur 
 - Ga zo door, ik waardeer jullie toewijding aan de club!

Conclusies:

Wat het meest opvalt, is vooral jullie steun aan de bestuursleden die deze vereniging trachten te leiden en verder uit te bouwen 
met	slechts	EEN	doel	voor	ogen:	“De	Passie	voor	het	Steigerend	Paardje	delen	met	anderen”.	Ondanks	de	verminderde	middelen	
die	Ferrari	ons	ter	beschikking	stelt,	willen	wij	dit	doel	nog	altijd	bewerkstelligen.	Al	37	jaar	lang	...	BEDANKT	LEDEN!!!
En	vergeet	niet,	voor	alle	bestuursleden	is	dit	een	uit	de	hand	gelopen	hobby,	waar	veel	van	hun	vrije	tijd	opgeofferd	wordt	voor	
Scuderia	Ferrari	Club	Genk-Belgium,	ten	nadele	van	privé	en	andere	hobby’s.
Ten	tweede,	is	de	leeftijd	van	onze	leden,	een	meerderheid	van	40-plussers	die	eigenlijk	het	digitale	tijdperk	niet	genegen	zijn.	
Geef	ze	maar	iets	tastbaar,	de	authentieke	geuren	van	de	paddock,	het	geluid	van	een	V12.	Een	fenomeen	die	je	kan	doortrekken	
bij	vele	clubs.	Wij	voelen	ons	als	de	bewaarders	van	de	mythe	van	Enzo	Ferrari.	Dit	is	onmogelijk	om	te	delen	via	een	digitale	app.	

Wij	trachten	jaarlijks	om	een	aantal	evenementen	te	organiseren.	Vragen	naar	nog	meer	activiteiten	wilt	ook	zeggen	dat	er	nog	
meer	opofferingen	moeten	gebeuren	of	de	hulp	krijgen	van	derden	(leden).	Wij	proberen	steeds	een	goed	evenwicht	te	vinden	bij	
de	keuze	van	onze	activiteiten.	Deze	enquête	biedt	ons	de	mogelijkheid	om	straks	enkele	voorstellen	op	te	nemen	en	bij	consensus	
uit	te	werken	tot	een	nieuwe	activiteiten.	

Scuderia	Ferrari	Club	is	sinds	de	komst	van	de	nieuwe	directie	(Luca	Colajanni,	voormalig	Hoofd	Communicatie	bij	Ferrari	-	dus	niet	
zomaar	de	eerste	de	beste)	een	nieuwe	weg	ingeslagen.	Een	marketingonderzoek	toont	aan	dat	er	wereldwijd	miljoenen	Ferraristi	
zijn,	doch	maar	een	25.000	hebben	de	weg	gevonden	naar	een	van	de	talrijke	Scuderia	Ferrari	Clubs.	Een	teleurstellend	resultaat	
waar Colajanni verandering in wilt brengen door de digitale wereld te gebruiken als instapmodel. Het gevolg was dat de bestaande 
afspraken	tussen	de	erkende	Clubs	en	de	directie	over	de	welcome	kits	eenzijdig	werd	herzien.	Zelfs	ons	logo	moest	eraan	geloven.	
Een	gadget	mag	je	keuze	om	deel	te	maken	van	de	Ferrari-familie	niet	beïnvloeden,	vindt	de	directie.	Alle	offers	die	de	verschillen-
de besturen van de wereldwijd verspreide SFC’s in het verleden maakten, zijn niet meer van tel. Alleen de digitale voordelen zijn 
nuttig.	Natuurlijk	is	het	mooi	om	een	live-gesprek	te	hebben	met	je	favoriete	piloot,	waar	hij/zij	JOUW	vragen	beantwoordt.	Maar	
dit	wordt	tegenwoordig	ook	aangeboden	door	andere	media,	zonder	enige	vorm	van	lidmaatschap.	Nieuw	zijn	ook	de	kortingen	
op	de	toegangstickets	voor	een	aantal	F1	Grote	Prijzen,	hopelijk	volgt	straks	ook	die	van	Spa-Francorchamps.

Ondertussen	zijn	een	aantal	Clubs	ermee	gestopt,	anderen	spreken	dreigende	taal	naar	de	directie	van	Ferrari.	Straks	volgt	er	een	
nieuwe	vergadering	(eind	juli)	van	het	bestuurscomité	(CICO)	en	zal	de	directie	haar	plannen	verder	toelichten	(hopelijk	ook	nieuws	
over	het		heropstarten	van	de	fabrieksbezoeken).	En	zal	ze	de	criticasters	de	mond	trachten	te	snoeren.	

Feit is dat als onze vereniging de naam en het logo van Ferrari verder wilt gebruiken, wij dit allemaal moeten aanvaarden. Wij heb-
ben	geen	alternatief,	of	toch,	heropstarten	onder	een	andere	benaming.	Een	pluspunt	in	deze	enquête	is	dat	meer	dan	de	helft	van	
jullie	ons	verder	zullen	blijven	steunen.	Dit	geeft	vooruitzichten	mocht	het	ooit	mislopen	met	SFC.		
E	sempre	FORZA	FERRARI!!!

Het Bestuur
Scuderia Ferrari Club Genk - Belgium


