Inleiding
Hier zijn we weer met een nieuwe editie van de Retro Classic News, een editie die enkel bestemd is voor
de clubverantwoordelijken. We herinneren er u aan dat er telkens twee edities zijn, deze in februari en
augustus, die naar alle liefhebbers gestuurd worden en de edities van mei en november enkel naar de
clubverantwoordelijken. De reden is heel simpel: kunnen genieten van het voordeeltarief van de post.
Via deze editie maken we gebruik van de gelegenheid om u een aantal zaken te herinneren en om
interessante informatie voor de club mede te delen.

Informatiedagen
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 bezitten 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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verlagen van de portokosten door u de informatie, uitnodigingen en andere te
versturen via email. De posttarieven zijn opnieuw gestegen, maar wij hebben nog een klein voordeel..
De organisaties die gebruik maken van een frankeermachine kunnen het tarief van NON PRIOR blijven
gebruiken. Indien u zegels kleeft dan dient u automatisch het tarief PRIOR te betalen. Niettegenstaande,
indien u nog correspondentie ontvangt via de post en u bezit een emailadres, gelieve ons dit te laten
weten. Daarenboven zijn de emailadressen van uw bestuursleden ook van harte welkom. Opsturen naar
het secretariaat via bfov@skynet.be

Wist u dat?
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Beste clubverantwoordelijke,
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voorgaande paragraaf betreffende de posttarieven, melden wij u dat
verenigingen (vzw of feitelijke verenigingen) toch een voorkeurtarief kunnen bekomen bij
de post om hun zendingen te versturen.
Voor een gewone zending tot 50 gram is het tarief momenteel 0,52 EUR. Het
voordeeltarief bedraagt 0,40 EUR. De zending komt wel pas na twee dagen aan bij de
bestemmeling.
Hoe kunt u van dit tarief genieten?
◘
Het moet gaan om tussen de 30 en 1000 identieke zendingen (formaat, gewicht en inhoud);
◘
De zendingen moeten gesorteerd worden volgens postcode;
Vereniging zonder winstoogmerk - Maatschappelijke zetel: Woluwedal 46 - 1200 Brussel
V.U. Peeter Henning - De Bruynlaan 38 - 3130 Begijnendijk
Tel: 0495 38 98 12 - fax: 016 53 78 20 - email: bfov@skynet.be - www.bfov.be
Afgiftekantoor: Antwerpen X - Erkenningsnummer P608047 - 4 x per jaar
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De zendingen worden afgegeven in een postkantoor van de gemeente waar de vereniging haar
hoofdactiviteit heeft;
U frankeert uw zendingen enkel aan de hand van postzegels;
En uw zendingen dragen het retouradres (naam en adres van de vereniging) hetzij voorge
drukt, afgestempeld of op een zelfklevend vignet

Wat zijn de formaliteiten die vervuld moeten worden en welke documenten moet u voorleggen?
1. Een document dat de niet-commerciële aard van de vereniging bevestigt.
U laat dit document zien aan de loketbediende bij aankoop van de postzegels en/of op het moment
van de afgifte. Het helpt ons te identificeren of de vereniging een niet-commerciële doelstelling
heeft, bijvoorbeeld: culturele, sportieve, sociale of humanitaire doelstellingen. Dit document omvat
de doelstelling en de statuten van de vereniging, de structuur, de namen van haar belangrijkste
vertegenwoordigers (voorzitter, penningmeester, secretaris,…), het adres van de hoofdzetel,
het logo,… Het dient door de vertegenwoordigers van de vereniging te worden ondertekend.
2. Een specimen van de identieke zendingen.
U toont dit document aan de loketbediende bij aankoop van de postzegels en/of op het moment
van de afgifte. De Post kan hierbij gemakkelijker verifiëren of de zendingen identiek zijn en of
deze van die aard zijn dat ze dienen ter ondersteuning van de activiteiten van de vereniging.
De loketbediende noteert op het specimen de volgende vermeldingen:

de datum;

de naam van de vereniging;

het aantal zendingen;

het aantal zegels per gewichtscategorie + het bedrag in Euro.
3. Afgifte aan het loket.
De afgifte gebeurt op het moment van de aankoop van de zegels en in het kantoor. De zegels worden op
de zending aangebracht en de zending wordt afgegeven aan het loket.
Opgelet!
Zendingen die dit tarief genieten mogen onder geen enkele voorwaarde in een brievenbus van De
Post worden gedeponeerd. Aldus geposte zendingen worden teruggestuurd met een klein begeleidend
schrijven. Afgifte aan een loket is dus verplicht.
Voor meer informatie kunt u terecht bij Postinfo op het nummer 078/155 156. of via www.post.be
We voegen in bijlage het desbetreffende document.

Gids voor Landbouwvoertuigen.
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liefhebbers van landbouwvoertuigen. Het is geen gemakkelijke materie en we wachten
nog op enkele antwoorden alvorens de gids te kunnen afwerken.
Eens deze gids gedrukt is, ontvangt elke club een exemplaar en de clubs voor
landbouwvoertuigen ontvangen het aantal exemplaren volgens het aantal leden dat ze
hebben.
We houden u op de hoogte.

Sluiting van het secretariaat.
De vakantieperiode staat voor de deur en we houden eraan u te melden dat
het secretariaat van de BFOV gesloten zal zijn van 09.07.2007 tot 29.07.2007
inbegrepen. Gedurende deze periode zal er geen correspondentie verstuurd
worden maar we blijven wel bereikbaar per telefoon.

Algemene vergadering FIVA
De FIVA heeft het voorstel van de BFOV aanvaard om de algemene vergadering van
de FIVA in 2008 te organiseren in Brussel. We zijn terecht fier dat we de internationale
vertegenwoordigers van de oldtimers mogen ontvangen en dit ter gelegenheid van het 20jarig bestaan van onze federatie.

Spa Six Hours
We verzoeken u om het volgende evenement Spa Six Hours toe te voegen aan uw
kalender dat zal plaats vinden op het geheel vernieuwde circuit te Spa-Francorchamps op
5,6 en 7 oktober 2007. We zullen er u opnieuw verwelkomen aan de stand van de BFOV.
Gelet op het succes van vorig jaar, de raad van bestuur heeft niet geaarzeld om opnieuw
samen te werken met deze organisator. We hebben hem trouwens onze grieven kenbaar
gemaakt om meer liefhebbers te lokken naar het circuit en ziehier het resultaat van de
onderhandelingen.

Uitnodiging ter attentie van de clubs, lid van de BFOV
Kom en stel uw club voor aan het brede publiek tijdens de meeting van de Spa Six
Hours 2007, op vrijdag 5, zaterdag 6 en zondag 7 oktober 2007, op het circuit van Spa
Francorchamps.
De meeting Spa Six Hours ontvangt er meer dan 1000 piloten en 650 historische
racewagens op een kleurrijk evenement.
Tijdens de afgelopen jaren is dit evenement uitgegroeid tot
een ‘rendez-vous’-plaats van Europese oldtimerliefhebbers,
maat ook voor de ganse familie die terecht kunnen in de village
paddock met verschillende standjes, kinderanimatie,...
In 2007 kan u als club (lid van de BFOV) gebruik maken
om er uw club in de kijker te stellen en dit in de paddocks,
namelijk in het hartje van het grootse gebeuren en er
uw leden uitnodigen om deel te nemen aan deze super
feestrijke sfeer.

Club die lid is van de BFOV :
Voor het bedrag van 30 EUR, ontvangt uw club:
► een standplaats binnenin de paddocks, van een
oppervlakte naar keuze (maximum 30 m2) om er uw
club voor te stellen en om er uw leden te ontvangen.
(u hebt eveneens de mogelijkheid om er 1 à 2
voertuigen te plaatsen op uw stand)
► 5 gratis toegangskaarten “inside paddocks “, die u
toegang geven:
■ tot de tribunes van circuit
■ tot de paddocks binnenin het circuit
■ tot de Village paddocks

En voor uw leden?
De BFOV stelt voor in samenwerking met de Spa Six
Hours:
○ een bewaakte parking aan de rand van de paddocks, voor
de leden die met de oldtimer komen.
○ een persoonlijke ontvangst aan de stand van de BFOV
○ op vertoon van de Retro Profit Passs ontvangen ze een
petje en 1 koffie.

○ een geprivilegieerde toegang tot het nieuwe dakterras van de Formule 1: met panoramisch zicht over
de volledige piste en de paddocks, een niet te missen gelegenheid. Het circuit zoals u het nog nooit
eerder zag.
○ op zaterdagnamiddag: 1 ronde met de oldtimer over het circuit.
○ een vermindering op de toegangsprijs, namelijk 10 EUR in plaats van 15 EUR en gratis toegang voor
de kinderen van minder dan 12 jaar.

En nog een extraatje:
U komt samen met uw familie of andere vrienden die niet noodzakelijk lid zijn van de BFOV?

Uw genodigden zijn onze genodigden!
Zij hebben dank zij u ook recht, en dit volledig gratis, op het petje, tas koffie en toegang tot het dakterras
dat enkel gereserveerd is voor de BFOV. (en op het voorleggen van de kortingbon kunnen ze ook
genieten van het voordelige toegangstarief van 10 EUR)

Praktisch:
U bent verantwoordelijke van een club aangesloten bij de BFOV:

→ neem contact op met de organisator (Tel 04 233 54 21 – email vincent@roadbook.be) voor de
reservatie van uw standplaats
U bent lid van een club aangesloten aan de BFOV:

→ Reserveer vanaf nu het weekend van 5, 6 en 7 oktober 2007 om ons gezelschap te houden op het
circuit van Spa-Francorchamps.

→ Hou ook de newsletter van de BFOV van de maand augustus in het oog en de website www.bfov.be
om toegang te krijgen tot het evenement en om uw kortingbon te bekomen (beschikbaar vanaf 20 augustus
2007)
Ook zal u in de volgende editie van de Retro Classic News in de maand augustus het volledige
programma kunnen raadplegen samen met de kortingbonnen, enz…

