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Retro Classic News

Iets later dan voorzien ontvangt u de Retro Classic News bestemd voor onze clubverantwoordelijken met
alweer enkele interessante weetjes. We wensen u ook reeds prettige eindejaarsfeesten toe en wees
voorzichtig op onze gladde wegen.
De BFOV

Nieuw logo
De BFOV heeft haar logo lichtjes gewijzigd. We vragen u om het nieuwe logo te gebruiken op uw
publicaties en op uw website. U kunt dit logo digitaal ontvangen via het secretariaat op bfov@skynet.be
of downloaden via de website www.bfov.be rubriek BFOV / Logo.

Tentoonstelling BUGATTI
U hebt de uitnodiging ontvangen voor de
tentoonstelling van Bugatti en meer bepaald om
deel te nemen aan de Dag van de BFOV op 10
januari 2010.
We hopen dat we tijdens deze unieke tentoonstelling
‘100 jaar Bugatti’ een maximum aan liefhebbers
mogen ontmoeten die lid zijn van een club
aangesloten aan onze federatie. Het ideale moment
om de motoren te starten in 2010!
Opgelet, de aanbieding van de BFOV is slechts
geldig op zondag 10 januari 2010. Wij zullen
aanwezig zijn en we hopen u bij deze gelegenheid
persoonlijk onze beste wensen voor het nieuwe
jaar te kunnen overbrengen.

Algemene Vergadering BFOV
We verzoeken u al nota te nemen van de datum van onze volgende Algemene Vergadering 2010.
Deze zal georganiseerd worden op woensdag 10 maart 2010 in Autoworld. We wensen het museum
Autoworld reeds van harte te bedanken voor het ter beschikking stellen van het terras dat zicht geeft op
het museum.
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