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 BESTUUR. 
VOORSTELLING.  

maken we gebruik van zogenaamde 
Taskforces (TF). Elke TF, die zelfstandig zijn 
taak uitvoert, bestaat uit minstens 1 
bestuurslid, eventueel aangevuld met leden. 

CONTACT. 
We dragen het contact met onze leden 
hoog in het vaandel. Heb je een opmerking,  
of een vraag of heb je zelf een idee voor een 
activiteit, aarzel dan zeker niet om dit door te 
geven aan één van onze bestuursleden.  

Belangrijk clubnieuws wordt steeds 
gecommuniceerd via e-mail. Dat kan via een 
nieuwsbrief van de club zelf, of van de 
oldtimerfederatie BEHVA. Ondanks het feit 
dat we dit mailverkeer beperken tot het 
hoogst noodzakelijke, ondervinden we 
echter dat onze e-mails in sommige 
gevallen, onterecht, als spam worden 
gemarkeerd. Check dus zeker in het begin je 
spambox en zorg ervoor dat onze e-mails 
niet (langer) als ‘spam’ worden aanzien. 
Clubactiviteiten worden tevens 
aangekondigd via sms-bericht. Ook hier 
verbinden we er ons toe om dit te beperken 
tot strikte minimum. 

Om nog vlotter te communiceren maken we 
bovenop dit e-mail en sms-verkeer ook 
gebruik van sociale media. Retro Car Club 
beheert enerzijds een openbare Facebook-
pagina waar regelmatig algemeen 
autonieuws (hoofdzakelijk over oldtimers) 
wordt gepost. Anderzijds is er ook een 
afzonderlijke – exclusief-voor-leden-
toegankelijke – Facebook-pagina waar 
vooral clubnieuws maar ook fotoreportages 
van onze events worden gedeeld. Deze 
groep is tegelijkertijd het ideale medium om 
onder elkaar van gedachten te wisselen, 
vragen te stellen en zelfs samen af te 
spreken. Wil je bijvoorbeeld op een zondag 
je oldtimer van stal halen en doe je dit liever 
niet alleen? Stel dan zeker de vraag in de 
groep en trek er samen op uit. 

Je ontvangt een uitnodiging om toe te 
treden tot onze Facebook-pagina, 
Messenger- en WhatsApp-groep na 
inschrijving. Dit is niet verplicht maar wel 
aan te raden om steeds op de hoogte te 
blijven. Bovenstaande berichtgeving 
ontvang je op het e-mailadres of gsm-
nummer dat is opgegeven bij je inschrijving 
in onze club. Geef wijzigingen dus altijd 
meteen door via info@retrocarclub.be 

 
HOOFDZETEL :   
                     Dwarsstraat 26 

W 
elkom bij Retro Car Club 
VZW (RCC) ! Een 
dynamische club waar 
passie voor auto's 
belangrijk is. Iedereen  
met interesse voor 
wagens is dan ook 
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welkom. We hebben zowel leden die één 
of meerdere oldtimers bezitten, als leden 
met een youngtimer of zelfs helemaal 
geen klassieke wagen. 
We streven er als club naar om zoveel 
mogelijk leuke activiteiten in 
groepsverband te doen. Zo plannen we 
ieder jaar een aantal terugkerende 
activiteiten. Daar bovenop organiseren we 
ook regelmatig een extra activiteit of 
uitstap in functie van de opportuniteit die 
zich voordoet. De bedoeling is niet om 
winst te maken, in tegendeel: de club 
komt financieel tussen bij 
clubactiviteiten om zo de kostprijs voor 
haar leden te drukken. Zo kan je als lid je 
lidgeld meteen terugverdienen! Meer 
informatie over onze clubactiviteiten vind 
je verderop in deze brochure. 

GESCHIEDENIS. 
Retro Car Club VZW werd opgericht in 
april 2013 maar eigenlijk begon het al een 
jaar eerder. Tijdens het jaarlijks schoolfeest 
van de lokale basisschool waren een aantal 
ouders met elkaar aan de praat geraakt 
over hun passie voor oude wagens. Met 
een aantal vrienden werd al snel besloten 
om een “clubje” op te richten om samen 
oldtimerevents te bezoeken. Wat begon 
met een vijftal personen groeide al snel uit 
tot 20. Zo werd besloten om een VZW op 
te richten. Intussen is Retro Car Club VZW 
een bekende oldtimerclub in de Dender-
streek met een aanzienlijk aantal leden. 

WERKING. 
Het bestuur van Retro Car Club bestaat uit 
een kernbestuur van 3 effectieve leden 
van de VZW (de raad van  bestuur) die de 
dagelijkse werking van de club leiden. Dit 
kernbestuur wordt verder aangevuld met 
5 bestuursleden. Elk bestuurslid is 
verantwoordelijk voor een aantal taken.  

Voor de organisatie van evenementen 

 

  

 

Gino De Vos, voorzitter 
gino@retrocarclub.be  
0475 38 26 89 
Kernbestuur, Cars ’n Coffee  

 

Jurgen Paridaens, penningmeester  
jurgen@retrocarclub.be  
0496 75 45 66 
Kernbestuur, rondrit en BEHVA-
verantwoordelijke 

 

Olivier De Pril, secretaris 
olivier@retrocarclub.be 
0496 12 15 18 
Kernbestuur, ledenbeheer, 
inschrijvingen events 

 

Ilona De Smet, bestuurslid  
finance@retrocarclub.be  
0473 82 45 53 
Ondersteuning boekhouding 

 

Jonas Piro, bestuurslid 
jonas@retrocarclub.be  
0476 33 62 41 
Materiaalmeester 

 

Steven Baetens, bestuurslid  
steven@retrocarclub.be  
0476 33 98 04 
Textiel & babbelavond 
verantwoordelijke 

 Peter Kiekens, bestuurslid 
peter@retrocarclub.be  
0495 56 83 35 
Communicatie & marketing 

  
Tim De Schepper, bestuurslid  
tim.ds@retrocarclub.be  
0478 90 19 07 
Media verantwoordelijke 
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Retro Car Club wil graag een dynamische club zijn van en voor mensen, met in het bijzonder 
onze eigen leden. We organiseren dan ook regelmatig evenementen exclusief voor leden en 
hun gezin. Op sommige ‘publieke’ evenementen zijn ook niet-leden welkom. Hieronder  
geven we een overzicht van onze jaarlijks terugkerende EVENEMENTEN. 
  

BABBEL/THEMA AVOND. 
De eerste vrijdag van iedere maand organiseren we een 
babbelavond. Hierbij nodigen we onze leden uit voor een 
drankje en een babbel in ons clublokaal ‘Barsjok’ in 
Denderhoutem. Daarbovenop organiseren we op 
regelmatige basis een auto gerelateerde thema avond. 

 PRIVATE RIDE OUT. 
Deze toeristische rondrit is exclusief voorbehouden voor 
leden van onze club en hun gezin en vindt steeds plaats op 
de laatste zondag van maart. Dit is voor velen de ideale 
gelegenheid om hun bolide uit haar winterslaap te halen 
en het nieuwe oldtimerseizoen te starten. We maken er 
een daguitstap van met een stevig ontbijt, middagmaal en 
onderweg de nodige tussenstops om iets te drinken en bij 
te praten. Bij deze rondrit vertrekken we meestal iets 
verder weg en eindigen we in onze thuisregio. 

 

 
  

SPRING RIDE WEEKEND. 
Ieder jaar in april trekken we er een weekendje op uit. 
Deze meerdaagse uitstap biedt ons de mogelijkheid om 
onbekende gebieden te verkennen iets verder van huis, 
vaak flirtend met onze landsgrenzen. Het is de ideale 
manier om in groep te genieten van onze bolides en 
elkaar beter te leren kennen.  

We starten op vrijdag met een toeristische route richting 
onze uitvalsbasis voor dit weekend in een gepast kader 
met halfpension. Op zaterdag rijden we een mooie rit in 
de ruime regio met een bezoekje aan een leuke 
toeristische bezienswaardigheid. Op zondag na het ontbijt 
keren we terug huiswaarts via een andere toeristische 
route. Tijdens alle ritten blijven we steeds in groep. Niets 
weerhoud je om op vrijdag later aan te sluiten of op 
zondag eerder huiswaarts te keren indien dit beter in je 
planning past. 

 RCC CLASSIC. 
Begin juni organiseren we de RCC Classic, een voor het 
grote publiek toegankelijke oldtimer rondrit. Uiteraard zijn 
ook onze leden hier meer dan welkom. Als lid geniet je 
bovendien van een korting op de deelnameprijs. 

We blijven ook bij de organisatie van deze rondrit trouw 
aan de formule die we voor onze andere rondritten 
hanteren: een tot in de puntjes verzorgde route boordevol 
verrassingen, pittoreske views en aantrekkelijke wegen, op 
maat van oldtimerfanaten. We zorgen voor een uitgebreid 
ontbijt en een heerlijke maaltijd onderweg. We voorzien 
enkele stopplaatsen zodat je in een gezellig kader met de 
andere deelnemers kan bijpraten over de wagens en het 
parcours. Bovendien bezorgen we jou een mooie 
herinnering met een fraaie rally plate en foto aan de show 
’n shine. Een gedetailleerd roadbook zorgt er voor dat je het 
parcours vlekkeloos aflegt. 
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PICKNICK RIDE OUT. 
Deze toeristische rondrit is exclusief voorbehouden voor 
leden van onze club en hun gezin en vindt steeds plaats 
in de zomervakantie. We starten de dag met het afhalen 
van de lunch en roadbook, waarop je vrij vertrekt. 
Langsheen de route bevinden zich een heleboel leuke en 
verrassende picknickplekken, waar je kan genieten van 
een heerlijke lunch. Deze rondrit brengt ons op 
ontspannende wijze terug naar de natuur. 
 

 
 
 

CARS ‘N COFFEE. 
De Cars ’n Coffee van Retro Car Club is ongetwijfeld één van de grootste, gezelligste en dan ook bekendste auto-
meetings uit de ruime omstreken. Elk jaar op de eerste zondag van september zijn zowel oldtimers als supercars 
welkom in het centrum van Denderhoutem. Je kan er niet alleen deze uitzonderlijke wagens bewonderen, maar ook 
genieten van enkele leuke optredens bij een hapje en een drankje, gezellig shoppen in de Shop Zone, of zelfs even 
langs de Ladies corner of Barbershop gaan voor een make-over. Op onze laatste editie mochten we maar liefst 651 (!) 
wagens verwelkomen en een paar duizend bezoekers. In de organisatie van dit evenement kruipt heel wat tijd. De 
club apprecieert het dan ook enorm wanneer haar leden die dag langskomen om hun wagen te tonen aan het grote 
publiek. Helpende handen tijdens de voorbereidingen en tijdens het evenement zelf zijn uiteraard altijd welkom.  

Retro Car Club zet zich eveneens in voor het goede doel. Jaarlijks schenkt de club aanzienlijk bedrag aan een 
gekozen doel. Dit bedrag wordt opgehaald dankzij de collectes tijdens dit evenement en wordt door de club bijgepast 
tot een rond getal. 
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CULINAIRE RONDRIT. 
Deze toeristische rondrit, exclusief voorbehouden 
voor leden van onze club en hun gezin, vindt 
steeds plaats op de eerste zondag van oktober. 
We rijden samen een vooraf uitgestippeld 
parcours volgens het beproefde concept van onze 
Private Ride Out, maar deze keer plaatsen we het 
culinaire net iets meer op de voorgrond. We 
zorgen er namelijk voor dat we stoppen op enkele 
toplocaties om de inwendige mens een tikkeltje 
meer te verwennen. Tijdens deze rondrit begeven 
we ons in principe minder ver van huis. 

 LEDENFEEST. 
Wees eerlijk, wat is er nu leuker dan een feestje? 
Daarom organiseren we ieder jaar in november 
een ledenfeest. Deze avond met diner en 
dansfeest is de ideale gelegenheid om elkaar beter 
te leren kennen terwijl we ons ten volle amuseren. 
Om het geheel bovendien nog wat extra cachet te 
geven, kiezen we telkens een leuk thema met 
bijhorende zaalinrichting en dresscode. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BEHVA & MARSH. 
Retro Car Club VZW is met clubnummer 462 aangesloten bij de Belgian Historic Vehicule Association VZW, 
kortweg BEHVA genoemd. Hierdoor zijn leden van onze club meteen ook lid van deze federatie en genieten zij 
van alle bijhorende voordelen. BEHVA komt op voor de algemene belangen van de oldtimerliefhebber. Je kan bij 
hen terecht met al je vragen over wettelijk gebruik, keuring, import, aankoop, verkoop enz. van oude 
voertuigen. BEHVA is misschien beter gekend onder zijn vroegere naam BFOV, de Belgische Federatie voor Oude 
Voertuigen.  

Bij oldtimerliefhebbers zijn ze vaak gekend door hun goedkope maar wel degelijke oldtimerverzekering die ze 
aanbieden via hun partner MARSH: 

 Algemene info i.v.m. deze verzekering?  
 
 www.bfov-fbva.be/nl/onze-services/verzekeringen/algemene-informatie 

 
 Specifieke vragen i.v.m. deze verzekering? 

 
 www.bfov-fbva.be/nl/onze-services/verzekeringen/onze-makelaar 

 
 Je verzekeringsaanvraag meteen online regelen? 

 
 www.classiccarverzekeringen.be/index.php?l=2 (klik op Nieuwe Klant, online aanvraag) 

 

Voor al jouw vragen i.v.m. het BEHVA-lidmaatschap en de MARSH-verzekering kan je terecht bij onze BEHVA 
clubverantwoordelijke Jurgen Paridaens ( jurgen@retrocarclub.be ). 
 

http://www.bfov-fbva.be/nl/onze-services/verzekeringen/algemene-informatie
http://www.bfov-fbva.be/nl/onze-services/verzekeringen/onze-makelaar
http://www.classiccarverzekeringen.be/index.php?l=2


 

Evenementen                                    2023 

20.01.2023 Nieuwjaarsdrink 07.07.2023 Babbelavond 
03.02.2023 Babbelavond 16.07.2023 Early Morning Coffee 
17.02.2023 Thema avond 20.08.2023 Early Morning Coffee 

03.03.2023 Babbelavond 01.09.2023 Babbelavond/Briefing C&C 
19.03.2023 Early Morning Coffee 03.09.2023 Cars ‘N Coffee 
26.03.2023 Private Ride Out 17.09.2023 Early Morning Coffee 
07.04.2023 Babbelavond 01.10.2023 Culinaire Ride Out 
09.04.2023 Early Morning Coffee 06.10.2023 Babbelavond  

14 t.e.m.16.04.2023 RCC Spring Ride Weekend 15.10.2023 Early Morning Coffee 
05.05.2023 Babbelavond  03.11.2023 Babbelavond  
21.05.2023 Early Morning Coffee 17.11.2023 Thema Avond 

02.06.2023 Babbelavond/Alg. vergadering 25.11.2023 Ledenfeest 
04.06.2023 RCC Classic 01.12.2023 Babbelavond 
18.06.2023 Early Morning Coffee 15.12.2023 Thema Avond 
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