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Retro Classic News

Met een kleine vertraging hebt u onze nieuwe newsletter in de bus gekregen. Newsletter dewelke enkel
bestemd is voor onze clubverantwoordelijken. Wij raden u aan om aandachtig de inhoud te lezen. Het
spreekt voor zich dat wij ter beschikking blijven voor bijkomende informatie.
De BFOV

Wijziging email adres
Wij herinneren u eraan dat de BFOV een nieuw en uniek email adres heeft aangemaakt
om u nog beter te kunnen helpen. Gelieve dus volgend email adres in uw database te
noteren voor alle contacten met onze federatie: sec@bfov-fbva.be

Nationale Enquête
De BFOV zal kortelings een nieuwe nationale enquête organiseren via het magazine Retro Classic News.
De vorige enquête dateert van 2004 en het is voor onze federatie belangrijk om bepaalde gegevens over
onze liefhebbers te bekomen. Wij zullen de liefhebbers dus vragen om actief aan deze enquête deel te
nemen op onze website. Een papieren versie zal ter beschikking zijn voor allen die geen internet hebben.
Mogen wij u vragen om uw leden aan te moedigen om aan deze enquête deel te nemen?

Promotie van uw clubactiviteiten
Vanaf nu kan u activiteiten die door uw club georganiseerd worden promoten via de website van de
BFOV. Wij hebben ruimte ter beschikking gesteld op onze website om dit te kunnen realiseren. Een
eerste pagina toont de algemene opsomming van de activiteiten met hieraan gelinkt een document
waarop alle details staan met eventueel een link naar uw eigen website.
Het volstaat om ons via email (sec@bfov-fbva.be) een Word document te bezorgen met de benodigde
informatie, eventueel aangevuld met een link naar uw website, foto’s, een affiche…. Wij zorgen voor
de opmaak en de plaatsing op de website alsook voor de informatie naar ons adressenbestand van
oldtimerliefhebbers toe.
Opgelet: het is niet de bedoeling dat wij de ontvangen documenten vertalen. Indien u een gepaste
vertaling wenst te laten opnemen, dan dient u hier zelf voor de zorgen.
De pagina voor de promotie van uw activiteiten bevindt zich op onze website www.bfov.be >Menu >
events> BFOV club events.

Verzekeringen BFOV
a)

Bromfietsen – bijkomend voertuig
De BFOV heeft een nieuw voordeel onderhandeld voor de liefhebbers van bromfietsen. Tot op
heden werden de bromfietsen beschouwd als een aparte categorie voor de verzekering.
Vanaf 1 juli 2011 zullen de eigenaars van een bromfiets, die reeds een auto, lichte vracht, moto
of minibus verzekerd hebben en die hier bovenop een bromfiets wensen te verzekeren, kunnen
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genieten van de premie als bijkomend voertuig voor een premie van 12 Euro in plaats van een
volledige premie van 67 Euro. De bestaande contracten zullen aangepast worden aan deze
nieuwe voorwaarden op hun vervaldag, zijnde 01.03.2012.
b)

Nieuw formulier voor aanvraag verzekering.
Wij vestigen nogmaals uw aandacht op het feit dat er een nieuw aanvraagformulier voor de
verzekering in gebruik is. U kan dit downloaden via onze website, rubriek Verzekeringen. Wij
verzoeken u om uitsluitend dit document te gebruiken.

c)

Nieuwe aanvragen – betaling van de premie – Wijzigingen.
Per 1 juli zal er niet meer gevraagd worden om de verzekeringspremie vooraf te betalen voor het
onderschrijven van een nieuwe aanvraag. Zodra de aanvraag toekomt bij de makelaar Marsh
zal de aanvraag tot inschrijving onmiddellijk doorgestuurd worden naar de DIV. Tegelijkertijd
wordt u een voorlopig verzekeringsattest toegestuurd, samen met een aanvraag tot betaling van
de premie. Hierop zal een gestructureerde mededeling staan wat de verwerking van de betaling
zal vergemakkelijken alsook een aanmerkelijke tijdswinst. De definitieve groene kaart wordt
verstuurd na betaling van de premie.

d)

Voorlopige dekking – bijkomend voordeel.
Vaak ondervinden onze liefhebbers problemen om een voorlopige verzekering te bekomen als
zij hun voertuig willen aanbieden aan de technische keuring . De verzekeringsmaatschappij/
makelaar waar de verzekering is afgesloten voor het dagelijks voertuig, weigert vaak om
deze eenmalige dekking te geven. De BFOV heeft met de verzekeringsmaatschappij en haar
makelaar Marsh volgende overeenkomst opgemaakt: Iedere liefhebber/eigenaar die een
aanvraag tot verzekeren indient bij Marsh, zal onmiddellijk kunnen genieten van een dekking
op het chassisnummer van het voertuig. Marsh zal dan per email of per post een voorlopige
groene kaart versturen in afwachting van het roze formulier van de keuring. De liefhebber zal
dus onmiddellijk zijn voertuig kunnen verzekeren, naar de keuring kunnen gaan en vervolgens
het roze formulier ‘aanvraag tot inschrijving van een voertuig’ kunnen opsturen naar Marsh voor
de inschrijving en de definitieve dekking.

e)

Aanvraag verzekering via het Internet.
Vanaf heden kan u dank zij de verenigde krachten van de verzekeraar en de BFOV uw aanvraag
voor een verzekering via het Internet indienen. Iedere liefhebber, aangesloten aan een club
die lid is van de BFOV zal dus niet noodzakelijk meer langs het secretariaat van zijn/haar club
moeten gaan voor de aanvraag van een verzekering.
Wat is de te volgen procedure:
• De liefhebber die een verzekering wenst af te sluiten geeft alle informatie in via een speciaal
voor de BFOV ontworpen webpagina.
• Hij zal in de lijst van de club, de naam van de club aanduiden waar hij bij aangesloten is.
• Hij stuurt alle documenten die hij heeft ingescand (aanvraagformulier, copie verzekering en
inschrijving dagelijks voertuig, roze formulier,….) door via internet.
• De clubverantwoordelijke zal een email ontvangen met deze details en moet via email het
lidmaatschap van de persoon bij de club bevestigen.
• Deze procedure vermijdt dat clubverantwoordelijke op eender welk uur en welke dag moeten
beschikbaar zijn om een stempel te zetten op een aanvraagformulier van een clublid
• Indien u een mail krijgt voor een aanvraag van een persoon die geen deel uitmaakt van
uw club, dan is het voldoende dat u in die zin antwoord geeft. Marsh zal de aanvrager dan
contacteren voor bijkomende informatie.
De link naar de speciale online webpagina vind je op onze website www.bfov.be rubriek
verzekeringen en vervolgens klikken op het logo van Marsh.

f)

Informatie vergadering in september.
In de loop van de maand september zullen wij een informatievergadering organiseren om de
aanvraagprocedure voor een verzekering toe te lichten naar de clubverantwoordelijken toe. De
BFOV krijgt regelmatig aanvraagformulieren toegestuurd daar waar deze eigenlijk rechtstreeks
naar Marsh moeten gestuurd worden.
Vooral voor de nieuw aangesloten clubs zal deze informatievergadering meer dan welkom zijn.
We houden u op de hoogte van de juiste datum en plaats.

GT Parade van de RACB 29-30/7/2011

BFOV

Zoals in de voorgaande jaren biedt de RACB ook speciale voorwaarden voor deelname aan de GT
Parade in Spa-Francorchamps. Het programma werd lichtjes gewijzigd voor de oude GT’s en de Parade.
Details vindt u op onze website.

Historic Days te Kiewit – 27/08/2011
Voor de eerste keer in de geschiedenis van de BFOV promoten wij een evenement, exclusief gericht naar
vooroorlogse voertuigen; Op zaterdag 27.08.2011 zullen wij aanwezig zijn op het oudste vliegveld van
België, ‘Aero Kiewit’ voor de Historic Days.
De vooroorlogse voertuigen zullen er een ontmoeting hebben met vooroorlogse vliegtuigen. Drie
verschillende roadbooks zullen ter beschikking zijn van de deelnemers en in de loop van de namiddag
zal de BFOV een concours d’élégance organiseren met een voorstelling van de voertuigen. Gelieve
deze informatie naar uw leden te verspreiden. Wij hopen er heel veel vooroorlogse voertuigen te mogen
terugvinden.
Andere oldtimers en hun eigenaars zijn natuurlijk ook van harte welkom als bezoeker van dit unieke
evenement. Wij verwachten meer dan 7000 bezoekers! Voor alle details, bezoek onze website.

SPA SIX HOURS - 23-24-25/09/2011
Hieronder vindt u de informatie voor de Spa Six Hours die dit jaar zullen doorgaan van 23 tot en met 25
september 2011. Naar aanleiding van de resultaten van onze enquête over dit event eind 2010 zullen wij
op vraag van verschillende deelnemers reeds op vrijdag 23 september aanwezig zijn in plaats van vanaf
zaterdag.
1. Inkom 25 Euro voor 3 dagen: dank zij de BFOV zullen onze leden een korting bekomen van 10 Euro en
dus slechts 15 Euro betalen. De kortingsbon zal terug in onze Retro Classic News van augustus steken;
2. De organisator schenkt een T-shirt aan de leden van de BFOV in ruil voor een bon die eveneens in het
magazine van augustus zal zitten.
3. De BFOV zal natuurlijk, naar jaarlijkse traditie, terug gratis koffie schenken voor haar leden. U zal
eveneens een gratis pin ontvangen, speciaal ontworpen voor de Spa Six Hours. De bon die u hiervoor
moet inruilen op onze stand zal eveneens in het magazine van augustus zitten.
4 De parking P14 – achter de F1 tribune wordt opnieuw gereserveerd voor de voertuigen van de BFOV
(+ 25 jaar). De BFOV zorgt voor bewaking zodat uw voertuigen veilig staan.
5. De organisator biedt een korting van 10% aan op alle aankopen in de Boetiek Spa Six Hours in ruil
voor de bon die eveneens in het magazine van augustus zal zitten.

events

6. Kids Area: idem als in 2010 met dit jaar ook een kermismolen voor de kinderen en een stand om
eendjes te vissen.

7. Teenager Area: ruimte voorzien van PlayStation en video spellen waar de kinderen (van 3-77 jaar) hun
kwaliteiten kunnen demonstreren tijdens een virtuele wedstrijd op het circuit van Spa-Francorchamps.
De BFOV zal bij deze gelegenheid de jongeren trachten warm te maken voor onze hobby en onze
beweging.
8. Het podium zal ook dit jaar in de village staan zodat u een gratis foto kan laten maken van uzelf. Deze
foto’s worden op de website van onze partners geplaatst.
9. 2 fotografen zullen permanent in de paddocks rondlopen om gratis foto’s te maken van de bezoekers.
10. De BFOV zal verschillende rondritten organiseren zodat de leden vanuit verschillende vertrekpunten
in België via toeristische wegen het circuit kunnen bereiken. De roadbooks zullen op de website van
de BFOV geplaatst worden. Een nieuwsbericht hieromtrent zal naar de liefhebbers verstuurd worden.
11. Een regionale toeristische rondrit zal ook uitgestippeld worden met vertrek en aankomst op het circuit.
Dit roadbook zal ter beschikking liggen bij de BFOV stand of kan vooraf afgeprint worden van de
website. Tijdens deze rondrit wordt er van uw auto een foto gemaakt op een mooie locatie met zicht
op het circuit of indien niet mogelijk wordt de foto gemaakt met een neutrale achtergrond waarop
nadien het circuit zal toegevoegd worden.
12. Een pendeldienst in de vorm van een treintje of ander sympathiek voertuig zal ingezet worden tussen
de Village Paddocks – de tent van de BFOV en parking P14.
13. Herdenking van de 50e verjaardag van de Jaguar E-Type. Op de BFOV parking (P14) aan de zijde
van de bocht, zal een bijeenkomst georganiseerd worden van zoveel mogelijk Jaguar E-Types.
14. In de Village Paddocks nabij de Uniroyal toren zal u traditioneel de stand van de
BFOV terugvinden.
15. De BFOV zal eveneens een tent van 25x10 meter plaatsen in het midden van de
parking BFOV (P14) waar omheen al de clubs zich kunnen installeren. Het doel
is om al de clubs hier samen te brengen zodat ze niet meer verspreid staan over
het circuit.
Het zou kunnen dat er nog bijkomende voordelen of animatie zullen worden
toegevoegd aan deze lijst. Wij houden u hiervan uiteraard op de hoogte.
Zoals u kan lezen hebben wij alweer extra inspanningen gedaan om dit gebeuren tot
een onvergetelijk weekend te maken.
Clubs die wensen deel te nemen/aanwezig te zijn tijdens dit weekend, worden
verzocht volgende gegevens aan het secretariaat van de BFOV door te geven, en dit
uiterlijk tegen 20.08.2011:
•
•
•
•
•

Naam van de club + lidnummer bij BFOV
Aantal deelnemende voertuigen die u verwacht zodat wij de nodige plaats
kunnen voorbehouden
Het materiaal dat u wenst mee te brengen (tent, tafels, stoelen,….)
Naam en telefoonnummer van een verantwoordelijke die de club zal
vertegenwoordigen op het evenement
Al uw vragen en/of wensen

