
1st CLUB NIGHT BFOV 

Zaterdag 16 maart 2013 
 

Waar? AUTOWORLD BRUSSEL 
Wanneer? Zaterdag 16 maart 2013 vanaf 18 uur. 
Voor wie? Alle oldtimerliefhebbers! 
 
De BFOV heeft het genoegen om u uit te nodigen op de 1st CLUB NIGHT BFOV, die georganiseerd wordt in 
Autoworld te Brussel.  Tijdens die avond zal het museum volledig gereserveerd zijn voor de oldtimerliefhebbers. 
 

 
Wat mag u verwachten? 

De gehele 'mezzanine' van het museum zal omgedoopt worden tot een ' BFOV museum'. Iedere club zal er de 
mogelijkheid krijgen om één of meerdere voertuigen tentoon te stellen waarvan hij denkt dat deze de clubgeest 
het beste weergeven.  De BFOV zal voor verschillende categorieën van voertuigen een Award uitreiken.  
 
De BFOV zal de eerste BFOV Kwaliteitslabels uitreiken aan enkele professionele bedrijven binnen de 
oldtimerwereld. 
 
Oude reclamespotjes zullen permanent getoond worden aan het publiek. 
 
U zal eveneens kunnen kennis maken met onze partners, wat het ideale moment is om uw vragen te stellen: 
onze makelaar MARSH zal aanwezig zijn, TOURING zal er een atelier organiseren,.... 
 
Indien u vragen van een totaal ander kaliber heeft, zal u zeker de vrouw of man vinden die u te woord kan staan 
onder onze professionele leden namelijk onze Trade & Skills. 
 
Uiteraard biedt het museum oog voor de nieuwigheden zoals de nieuwe Sport & Competitie zone, de 
jeugdmodule  "toekomstopwielen.be", een eerste verdieping die totaal vernieuwd werd, ... 
 
De BFOV zal onder de aanwezigen 10 gratis tickets verloten om deel te nemen aan de Nationale Meeting en 10 
toegangtickets voor de Spa Six Hours te Spa-Francorchamps.  
 
En, last but not least: we zullen het volledige programma kenbaar maken van onze NATIONALE MEETING 2013. 
 
Indien dit alles u nog steeds niet kan overtuigen om deel te nemen, weet dan ook dat dit alles opgeluisterd zal 
worden met een muzikale omkadering en dat de nodige voorzieningen voorhanden zullen zijn om uw dorst te 
laven en honger te stillen. 
 

 
Deelname in de kosten 

10 EUR per persoon, toegang tot het museum inbegrepen. (kinderen tot 12 jaar gratis) 
We verzoeken u om uw deelname te bevestigen voor 5 MAART:  
1. door het bijgevoegd inschrijvingsformulier in te vullen en terug te sturen  
2. door de betaling uit te voeren:  BNP PARIBAS - rekeningnummer BE83 0012 6534 7115 met vermelding van 
CLUBNIGHT + naam 
 
We verheugen ons al om u allemaal te ontmoeten ter gelegenheid van deze 1st Club Night! 
 
De BFOV 



1st CLUB NIGHT BFOV 

Zaterdag 16 maart 2013 
Inschrijvingsformulier - Leden 

(in te vullen in hoofdletters door de individuele liefhebbers) 
 

Terug te sturen voor 5 maart 2013  
- via de post: BFOV vzw - PB 48 - 3130 Begijnendijk 
- Fax : 016 53 78 20 
- Email : sec@bfov-fbva.be 
 

 

Naam: ____________________________________________________________________ 

Voornaam:_________________________________________________________________ 

Adres :____________________________________________________________________ 

Postcode:_____________  Gemeente :__________________________________________ 

Tel _________________________ Fax __________________ GSM ___________________ 

Email : ____________________________________________________________________ 

Lid van de Club : ____________________________________________________________ 

Aantal personen die zullen aanwezig zijn op de 1st Club Night : _______________________ 

 

Ik schrijf onmiddellijk de som van ______ EUR over op het rekeningnummer van de BFOV  
en dit voor 5 maart 2013 :  BNP Paribas Fortis - IBAN BE83 0012 6534 7115 - BIC 
GEBABEBB 

Handtekening 

 

 
 


