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Genk, postdatum. 

Beste Ferrarista, 

Eerst en vooral willen wij ons verontschuldigen dat deze editie nr. 28 van ons Clubblad Magazine slechts nu werd 
verzonden. Door een samenloop van omstandigheden, heeft dit nummer een extra vertraging opgelopen. Maar het 
resultaat mag er zijn, een extra dikke editie met tal van verslagen over onze activiteiten van afgelopen jaar en de 
vieringen rond het 70-jarig bestaan van Ferrari. Nogmaals bedankt aan alle medewerkers. Veel leesplezier. 

Ondertussen is het tijd om het nieuwe seizoen op gang te trekken met de traditionele Algemene Vergadering. Zoals 
eerder aangekondigd in onze Nieuwsflash van December jl. zal deze plaats hebben op ZONDAG 25 MAART 2018 om 
15h00. Opgelet: de locatie van de Algemene Vergadering is gewijzigd, deze zal doorgaan in zaal DE SCHALM, 
Landwaartslaan 99 te Genk-Boxbergheide. 

Traditiegetrouw organiseren wij een etentje voor alle deelnemers. Onze 3-sterren kookploeg “La Vita Dolce & 
Spiedolino Catering” (van Jeannie en Lino) heeft een overheerlijk menu samengesteld. In bijlage vindt u de nodige info 
en deelname. 

Programma Algemene Ledenvergadering: 

Om 12h30 verwelkoming met een hapje en drankje aangeboden door La Vita Dolce & SFC Genk-Belgium 

Om 13h00 start middagmaal (voor de ingeschreven deelnemers) 

Om 15h00 start Algemene Ledenvergadering met volgende Agendapunten (iedereen van harte welkom – maar 
stemrecht enkel voor leden SFC Genk-Belgium vzw anno 2017 en/of 2018): 

 Nabeschouwing activiteiten 2017; 

 Goedkeuring jaarrekeningen 2017; 

 Goedkeuring begroting 2018; 

 Toelichting lidmaatschap 2018; 

 Verkiezing nieuw Bestuur voor een periode van twee jaar; 

 Activiteiten 2018 

 Rondvraag en varia 

Het huidig Bestuur is aan het einde van haar ambtstermijn en dient herkozen te worden. Maar we zijn altijd op zoek 
naar jonge krachten die straks deze vereniging willen vervoegen en zo haar 34

ste
 jaargang ingaat. Wilt u erbij horen, 

stuur een brief of mail naar de Voorzitter van SFC Genk-Belgium vzw. 

Indien U het nog niet heeft gedaan, vergeet ook niet om uw lidmaatschap in orde te brengen. Liefst voor 31 maart 
2018, want dan vervalt uw huidige lidmaatschap. Meer info hierover in ons clubblad of onze website. 

Namens het Bestuur.                                                                        
E sempre FORZA FERRARI !!!                                             

                                                                                                                  
Arzu Carmelo                                                                                                                                                                           
Voorzitter/Presidente 

http://www.sfcgenk.be/
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D E E L N A M E  E T E N T J E  A L G E M E N E  L E D E N V E R G A D E R I N G  Z O N D A G  2 5 - 0 3 - 2 0 1 8  

Locatie: Zaal DE SCHALM – Landwaartslaan 99 te Genk-Boxbergheide 

Vanaf 12h30 verwelkoming en om 13h00 allen aan tafel !!! 

Menu: 

 Omeletje van Nonna Carmelina en een glaasje Prosecco aangeboden door de kookclub La 

Vita Dolce en Scuderia Ferrari Club Genk-Belgium; 

 Voorgerecht van Vitello Tonnato op een bedje van rucola; 

 Tris di Pasta van gevulde Torteloni met een heerlijk Ferrari saus – Penne overgoten met 

een salsa van pompoen en pancetta – Orechiette met salsiccia en brocolli; 

 Tris di Dolci van luchtige Chocomousse met witte parels – Panna Cotta bedolven onder een 

colli van Ferrari rode vruchten – en Tiramisu die nooit mag ontbreken. 

Smakelijk eten !!! 

Deelname/inschrijving: 

De deelnameprijs voor het etentje is vastgesteld op 30,00 euro/lid SFC Genk-Belgium en 35,00 euro/niet-lid. 
Er is ook gedacht aan de kinderen. We bieden een kindermenu aan 20,00 euro/kind onder de 12 jaar. Het 
deelnamebedrag dient gestort te worden op de gekende bankrekening van Scuderia Ferrari Club Genk-Belgium 
vzw met vermelding “Deelname etentje Alg. Vergadering 25-03-18”. U kunt zich inschrijven door een bericht te 
sturen per post, een mail te doen naar ons Secretariaat (scuderiaferrariclubgenk@hotmail.com // 
genk@scuderiaferrari.club), of contact te nemen met één van de huidige bestuursleden. Opgelet: laatste 
datum van inschrijving is vrijdag 16 maart 2018. Om organisatorische redenen vragen wij uw begrip om deze 
datum te respecteren.  

 

La Vita  Dolce  
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