Inleiding
Zie hier onze tweede editie van de Retro Classic News die enkel en alleen bestemd is voor de clubverantwoordelijken en niet aan het geheel van ons adressen bestand. De reden is gewoon om te kunnen genieten
van het voordelige posttarief, en daarom moeten we minstens 4 maal per jaar verschijnen..
In februari hebben we de eerste editie verzonden naar om en bij de 18.000 adressen en in september staat
een tweede dergelijke zending geprogrammeerd. Daarom hebben we besloten om u een tussentijdse zending te sturen in mei en in november en we maken van die gelegenheden gebruik om u enkele zaken ter
herinnering te brengen. We verzoeken u dan ook om aandachtig deze teksten te lezen.
De BFOV

Retro Profit Passs
Eind 2005 hebben we u een brief gestuurd met de melding dat we de
voordeelkaart Retro Profit Passs zouden lanceren en we stelden u voor om
hetzij ons uw ledenbestand over te maken of om de informatie te verspreiden aan uw leden.. We hebben enkele listings bekomen en hebben gemerkt
dat andere clubs de informatie verspreid hebben. Momenteel bezit
ten we ongeveer 18.000 adressen van oldtimerliefhebbers. Het is van groot
belang dat we op de een of andere manier in het bezit gesteld worden van de adressen, zodanig dat we
de informatie rechtstreeks naar deze liefhebbers kunnen zenden. Een tweede voordeel is het feit dat deze
liefhebbers in het bezit gesteld worden van de voordeelkaart Retro Profit Passs die verschillende kortingen
aanbiedt dewelke terug te vinden zijn in de verzonden catalogus. In september zullen er bijkomende voordelen voorhanden zijn. We voegen in bijlage nogmaals deze brief om uw geheugen op te frissen.
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Flash

per Email

Niet alleen de persoonlijke adressen interesseren ons, maar ook de emailadressen van
deze liefhebbers. Meer en meer moeten we
de modernisering in de communicatietechnieken volgen en we hebben hiervoor een
professioneel systeem tot stand gebracht om
de informatie bij de liefhebbers te brengen.
Hoogstwaarschijnlijk hebt u al kennis kunnen
maken met onze nieuwe Newsletter die we
per email verzenden met interessante informatie. We sturen deze informatie aan alle emailadressen in ons bestand (+/- 5.000), wat betekent dat we
slechts in het bezit zijn van amper 30% emailadressen. Mogen we u verzoeken om in uw clubblad een rondvraag te organiseren zodanig dat uw leden ons hun emailadres kenbaar maken. Hoe meer emailadressen
in ons bezit, des te beter de informatieverspreiding zal plaats hebben.
Gebruik eventueel hetzelfde inschrijvingsformulier als datgene dat nodig is om in te schrijven voor de Retro
Proﬁt Passs.
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Lezen

van mails

Dankzij het professionele systeem van email verzending, hebben we kunnen vaststellen dat 60 % van de
liefhebbers hun emailberichten lezen binnen de week na ontvangst ervan. Dit betekent dat er toch nog
steeds 40 % van hen de emails hetzij niet ontvangen omwille van een foutief emailadres of ingevolge
het gebruik van een nieuw emailadres. Maar het is ook best mogelijk dat onze berichten niet afgeleverd
worden omwille van een Spamﬁlter die door de gebruiker geinstalleerd werd. Mogen we u verzoeken uw
leden op de hoogte te brengen en hen vragen dat ze hun Spamﬁlter nakijken en het emailadres bfov@
skynet.be en fbva@skynet.be toelaten?

Contactadres
We hebben u onlangs een brief gestuurd met de administratieve ledenﬁche van uw
club. Dit meer bepaald om de emailadressen en andere gegevens na te zien. We
verzoeken u om deze ﬁche terug te sturen voor 30 juni 2006.
Wat ook niet onbelangrijk is om kosten te besparen, is de vraag om de informatie
van de BFOV te ontvangen hetzij via de gewone post, hetzij per email. Indien u in
het bezit bent van een emailadres dan verkiezen wij uiteraard dat de info per email
verstuurd wordt. Daarenboven is de taalkeuze van uw club waarin u de informatie
wenst te ontvangen zeer belangrijk. U kan kiezen uit hetzij het Nederlands, het
Frans en voor sommige nationale clubs is het soms interessant om ze in beide talen
te ontvangen. We zijn er zo goed als zeker van dat sommige clubs de info onnodig in de twee talen ontvangen zodat er zowieizo ééntje in de prullemand eindigt. Help ons geld te besparen en bij te dragen tot
het welzijn van het milieu..

GERUCHTEN
Opgelet met geruchten! Vaak wordt de
BFOV gecontacteerd door liefhebbers die
iets horen zeggen hebben maar niet juist
weten hoe de vork in de steel zit. Dikwijls
blijkt dat het om wilde geruchten gaat die
de wereld ingestuurd worden door personen die, voor een onduidelijke reden,
paniek willen zaaien binnen de oldtimerwereld. We kunnen u slechts één goede
raad geven: contacteer ons om er meer
over te weten alvorens de informatie rond
te sturen. De BFOV staat steeds ter uwer
beschikking.

Informatie

avond

U hebt eveneens een brief ontvangen betreffende de informatieavond die
de BFOV zal organiseren in september, met als onderwerp de invoer van
de oldtimer. We hebben u gevraagd om ons voor 15 augustus 2006 de
vragen door te geven waarop u zeker een antwoord wenst te bekomen. Het
is mogelijk dat deze vragen reeds op het programma van de avond zullen
voorkomen, maar dit laat ons toe deze infoavond zo goed mogelijk voor te
bereiden. Indien u bepaalde ervaringen wenst voor te leggen, aarzel dan
niet om ze aan ons kenbaar te maken. De BFOV zal in samenspraak met
de moderator een syllabus ter beschikking stellen van de clubs met de interessante informatie hieromtrent. De datum en de plaats van het gebeuren
worden later meegedeeld.

Informatiedag
De BFOV heeft besloten om een bezoek te brengen aan
de oldtimerliefhebbers. Ze zal tussen november 2006
en februari 2007 vier informatiedagen organiseren voor
deze individuele liefhebbers. We zullen de uitnodiging
aan deze liefhebbers versturen die opgenomen zijn in
ons adressenbestand (18.000 adressen) zodanig dat
we ‘ten velde’ kennis kunnen maken en hen de juiste
informatie kunnen bezorgen zoals bijvoorbeeld de inschrijving, de technische keuring, de verzekeringen …
We zullen in de Retro Classic News van september een
uitnodiging en inschrijvingsformulier verspreiden. U als
clubverantwoordelijke ontvangt uiteraard ook een uitnodiging. Het doel van de BFOV is om nauwer kennis te maken met de liefhebbers en hen de federatie te
leren kennen die hun belangen verdedigd. We houden u verder op de hoogte van de data en plaatsen van
deze informatiedagen.
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Het

Na het organiseren van de Nationale
Meeting, heeft de commissie voor historische
evenementen een regularity wedstrijd georganiseerd
voor hen die nooit de durf hadden deel te nemen aan dit
soort organisatie. Het werd voor hen een ware ontdekking
met een zeker sukses. 70 voertuigen kwamen zich aanbieden
aan de start van deze zonnige dag doorheen Waals-Brabant,
Henegouwen en de provincie Namen. Voor sommigen werd het
een positieve ervaring waar er een zeer gemoedelijke sfeer
aanwezig was. Iedereen was zeer blij met deze organisatie
waar men het plezier van het rijden in combinatie met een
vleugje sportiviteit ontdekt of herontdekt heeft, allemaal
zonder daarom speciaal te willen ijveren voor een
podiumplaats. De BFOV bedankt alle deelnemers,
de sponsors en allen die hebben meegeholpen
aan deze prachtige dag..

Rally

hoekje

Wetgeving
Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van de vrijwilligers
We hebben u eerder geïnformeerd betreffende de wet inzake de rechten van de vrijwilligers, die
werd uitgesteld tot 1 augustus 2006 en die voorziet dat een organisatienota moet worden getekend door alle vrijwilligers, al dan niet bezoldigd, die een vereniging hulp bieden. Sommige
juristen waren het niet eens over het feit of deze wet van toepassing is op onze oldtimerclubs
en er werd in de Franse taal zelfs een verschil geopperd tussen de woorden ‘un bénévole’
en ‘un volontaire’. De BFOV heeft zich ingelicht bij de Federale Overheidsdienst Sociale
Zekerheid die ons wel degelijk bevestigden dat de wetgever geen verschil maakt tussen de
woorden ‘un bénévole’ en ‘un volontaire’. Iedereen wordt beschouwd als vrijwilliger, zelfs diegenen die verkozen werden tot de raad van bestuur, en iedereen die behulpzaam is bij de organisaties die wij als oldtimerclub organiseren. Dit heeft tot gevolg dat de verenigingen een BA Uitbating club
dienen af te sluiten. Ten tweede heeft dit ministerie ons in een schrijven op 24 april 2006 bevestigd, dat
deze wetgeving wel degelijk van toepassing is op alle organisaties die een oldtimerclub organiseert. We
verzoeken u om de bijgevoegde nota te herlezen en om u voor te bereiden tegen 1 augustus 2006.
Toch ook nog goed nieuws: de verplichting om een organisatienota door elke vrijwilliger te laten ondertekenen werd intussen afgeschaft. Het zal dus voldoende zijn om de vrijwilligers te duiden op hun rechten
en plichten, hetzij verbaal, hetzij door een publicatie in het clubblad en/of op de website van de club.
Hiermede verdwijnt een bijkomende administratieve rompslomp!
Met dank aan de BFOV voor de door haar gevoerde actie !

Verzekering
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BA uitbating clubs

Iedere club zal dus, mede door de wet inzake de rechten van de vrijwilligers verplicht worden om een BA
Uitbating Club te onderschrijven. Destijds heeft de BFOV u een contract voorgesteld via de verzekeringsmaatschappij Mercator. Mercator heeft intussen deze polissen opgezegd en de makelaars Marsh
en SLC hebben ervoor gezorgd dat u verzekerd kon blijven via Fortis en Winterthur. De BFOV heeft
vastgesteld dat beide polissen niet dezelfde dekkingsvoorwaarden aanbiedt en heeft hiervoor een werkgroep samengesteld. Deze werkgroep is een document aan het klaarmaken waarin de speciﬁcaties van
de oldtimerorganisaties van onze clubs vermeld worden. Het doel is om navraag te doen om een polis
op maat te bekomen net zoals we dit gedaan hebben voor onze voertuigen in het kader van The Classic
Car Insurance. We hopen dat we u voor begin 2007 een typepolis kunnen aanbieden. Niet alleen de BA
Uitbating clubs is aan de orde maar ook de bijkomende polissen zoals de rechtsbijstand en de verzekering inzake beheerdersaansprakelijkheid..

Onze Partners
We hebben steeds meer en meer partners die met de BFOV willen samenwerken. Sinds kort
is er Vranken-Pommery, leverancier van wijnen en champagne die zeer voordelige prijzen
aanbiedt aan de oldtimer liefhebbers. De website www.autozone.be herneemt automatisch de
ingevoerde advertenties via onze website. U kan alles hieromtrent rustig lezen op onze website
www.bfov.be en in de volgende catalogus van de Retro Proﬁt Passs in september..

De Fiva
Geregeld ontvangen wij informatie van de FIVA betreffende eventuele voorbereidende wetgevingen in Europa. We verdelen deze informatie aan de clubs hetzij via de gewone post, hetzij via
email. We hebben vastgesteld dat slechts 1% van de liefhebbers deze informatie leest of doorklikt
naar de desbetreffende pagina. De BFOV volgt in ieder geval deze ondernomen acties op de voet
en ze zal u zeker op de hoogte houden van eventuele wijzigingen die onze oldtimerbeweging zou kunnen
ondervinden. De discussie die momenteel aan de orde is, is het optrekken van de leeftijd van de oldtimer
naar 30 jaar in plaats van 25 jaar. De BFOV en sommige andere landen zijn tegen dit voorstel.

www.bfov.be

