
   
 
                                                                        Club reglement. 
 
Targa Florio O.C. Belgium is een afdeling van SuperStage vzw met maatschappelijke zetel te 8560 
Wevelgem Vlamingstraat 4 tel: +32 56.432881 (tijdens de openingsuren van 09.00 tot 16.00 uur) 
onderneming nummer BE 0865.815.862 Emailadres: info@ypresrally.com  
webside: www. ypresrally.com 
Contact adres: Stationsstraat 86, 8540 Deerlijk tel. 0495.206084 mail: targafloriobelgium@telenet.be  
Website: targafloriobelgium.com 
 
1 Doel: Targa Florio Oldtimer Club Belgium heeft voor doel het organiseren en deelnemen aan 
evenementen in verband met oldtimers en Historic voertuigen. 
 
2 Bestuur: Targa Florio O.C. Belgium heeft een dagelijks bureau toegewezen, voor 2019 zijnde 
Ghesquiere Gerard en Norbert Dumoulin geholpen door Ronny Vanparys en het bureau van Super 
Stage . 
 
3 Lidmaatschap: Om lid te worden dient er lidgeld te betalen voor een periode van 1 jaar lopende 
van 01 januari tot 31 december, lidgeld betaald na 01 oktober telt voor het volgende jaar. Lidgeld 
dient betaald te zijn voor 22 maart 2019, een herinnering wordt verstuurd op 18 februari 2019. Niet 
betalen van lidgeld is uitsluiting van de club. Lidgeld kan nooit terug gevorderd worden. Het bedrag 
van het lidgeld is bepaald door het bestuur en kan aangepast zijn zonder motivatie. Het lidgeld dient 
gestort te zijn op de rekening n° BE 77 3200 0624 4042 van Super Stage met vermelding van jaargang 
en naam van het lid. Het lidgeld bedraagt 25€ voor 2019, erelid bedraagt 50€ voor 2019 en steunend 
lid bedraagt 25€. 
 
3a Lidmaatschap voordelen: Lid van BFOV, vrijblijvend advies, info mail, 3 maandelijks tijdschrift 
BFOV, info blad “Targa Flash” via mail, seizoen tijdschrift “Targa Mobile” via mail, facebook club 
pagina, lidkaart, club sticker, mogelijkheid van deelname aan club activiteiten, lid zijn van een club 
met een bekende wereldnaam in Europa en België.  
 
4 Leden: Leden zijn medewerkers, sympathisanten of eigenaars van oldtimers of historic voertuigen 
in order van bijdragen voor het lopende jaar. SuperStage vzw is niet aansprakelijk voor zijn leden in 
geval van ongevallen of andere calamiteiten tijdens evenementen en bijeenkomsten georganiseerd 
door de club. Leden dienen zich te gedragen verbaal, schriftelijk en in hun doen als goede huisvaders, 
de uitsluiting is beslist door het bestuur. 
 
5 Oldtimers en Historic voertuigen: Zijn aanvaard alle oldtimers voertuigen ouder dan 30 jaar 
conform Belgische wet, alle historic voertuigen origineel, historics replica’s bij benadering conform 
aan het origineel. Alle deelnemende voertuigen dienen gekeurd en verzekerd te zijn. SuperStage vzw 
is niet aansprakelijk voor deze voertuigen in geval van ongevallen of andere calamiteiten tijdens 
evenementen en bijeenkomsten georganiseerd door de club. 
 
6 Club lokaal en bijeenkomst: Voor 2019 is ons club lokaal gelegen in Herberg De Zwaan, 
Diksmuidseweg 428, 8904 Boezinge tel: 057.36 03 80 
De tweemaandelijkse bijeenkomst gebeurt normaal de 3de of 4de vrijdag van de maand zoals het past 
in de kalender. Deze word vermeld in het info blad of info mail. 
Tijdens die bijeenkomsten dienen de leden zich te gedragen verbaal, schriftelijk en in hun doen als 
goede huisvaders. 
 
Gedaan te Wevelgem 21 maart 2019. 

Targa Florio O.C. Belgium. 
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