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1. Bestuur 
Onze beste wensen voor het nieuwe jaar! Wij hopen dat wij u dit jaar 

nog meer kunnen laten genieten van de schoonheid van de bergen en 

dat wij opnieuw op uw inzet kunnen rekenen om bij te dragen aan dit 

natuurlijk en cultureel erfgoed!  

2. Partners 
ALPY heeft een lijst gemaakt met nieuwe partners voor 2013. Er wordt 

een onderscheid gemaakt tussen sponsors, mediapartners, 

projectpartners en partners waar leden van ALPY vzw een voordeel 

krijgen. De komende maanden hebben wij bovendien verschillende 

vergaderingen met organisaties en bedrijven waarmee wij in de toekomst zouden samenwerken. 

3. Projecten 
In 2013 zal ALPY opnieuw de projecten van haar partners in de Alpen en Pyreneeën opvolgen en 
daarover communiceren via nieuwsberichten op de website en in de rubriek artikels. Daarnaast zet 
ALPY verder in op duurzame mobiliteit, landbouwtoerisme en landschapsontwikkeling. Het project 
“verzonken dorpen, verleden en toekomst” wordt uitgesteld in afwachting van het heropstarten van 
de subsidieprocedure in Spanje. Tenslotte hopen wij in 2013 een vrijwilliger te vinden om een EVS-
project in de bergen aan te vatten.    

4. Activiteiten 
ALPY was op 24 november 2012 aanwezig op de After 

Summer 12 te Bornem. De beurs was een succes en dat 

danken we aan onze partner KBF. 

In 2013 brengt ALPY vzw haar bibliotheek één keer per 

kwartaal naar het groot publiek. Leden van ALPY vzw hebben 

daar dan ook de mogelijkheid een boek te ontlenen. De data 

in 2013 zijn: zondagen 3 februari, 2 juni, 1 september en 1 

december 2013. Op deze data wordt dan ook telkens een lezing of filmvoorstelling voorzien. Wij 

wachten nog op bevestiging van Stad Gent voor een locatie. ALPY vzw werkt daarnaast nog aan een 

nieuwe expositie die in het najaar 2013 in Gent wordt opgesteld. 

Verder zullen wij op 2 en 3 maart aanwezig zijn op de beurs voor liefhebbers van Italië: Passione e 

Gusto in ’t Bauhuis in Sint-Niklaas. 

5. Webwinkel 
ALPY verkoopt nog steeds producten en publicaties uit de Alpen en Pyreneeën! Daarnaast krijg je via 
ALPY ook korting op de aankoop van reliëfkaarten en maquettes bij Geo-bit:Reliëf. Het aanbod is 
terug te vinden op onze website. Bestellingen kunnen steeds afgehaald worden op onze activiteiten 
of na afspraak op onze maatschappelijke zetel. Per uitzondering kunnen wij ook bestellingen per post 
verzenden mits een extra vergoeding voor de administratie en de ecologische kost.  
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6. Leestip 
“Bauen im Kultur- und Klimawandel. Green traditions – clean future” van Ulrich 

Pfammatter is te koop bij ALPY vzw of rechtstreeks bij Hochschulverlag AG an 

der ETH Zürich. Met 333 bekommentarieerde casestudies en 1800 afbeeldingen 

toont dit boek een veelvoud aan architekturale mogelijkheden van hoe men 

met toekomstgerichte strategiën en ontwikkelingen op de voortdurende 

cultuur- en klimaatwisseling kan reageren.  

Verder kan je verschillende gidsen over de Alpen en Pyreneeën vinden bij 

AltiplanoBooks. Leden van ALPY vzw genieten hier bovendien van 10% korting.  

7. Agendatip 
Januari 
tot 31/01: Expo :"Echt Tirol – Echt Oimerisch" 
17-20/01: Danilo Ray Vanoise 
26/01: Tiroleravond Vlamertinge 

 
 

Februari 
13/02: Kastelruther Spatzen Antwerpen (5% 
korting voor ALPY-leden) 
20-21/02: Mountains under Watch Aosta 
 

 

8. Ledenvoordelen 
Tarieven in 2013: Gewoon lid: 30€, Gezinslidmaatschap: 60€, Steunend lid: 100€. Wij bieden 10€ 
korting op een individueel lidmaatschap voor: houders van een lerarenkaart, leden van KBF en leden 
van Velt vzw. Vul het aanvraagformulier in en maak uw lidmaatschapsbijdrage over aan ALPY vzw op 
ons rekeningnummer: IBAN: BE42 001 6385585 54 BIC: GEBABEBB    
Naast de jaarlijkse voordelen bieden we in de loop van het jaar nog extra’s aan onze leden zoals 
gratis concerttickets, kortingen op reizen en producten, …  
De eerstkomende drie nieuwe leden ontvangen bovendien nog een gratis geschenkje: een mini-
asbakje of een mooie halsketting van Respect the Mountains! 
 

     

http://www.vdf.ethz.ch/
http://www.vdf.ethz.ch/
http://www.altiplanobooks.be/
http://echtoimerisch.wordpress.com/
http://www.danilo-re.net/2/
http://alpyvzw.wordpress.com/2012/11/26/gratis-tickets/
http://www.benelive.eu/agenda/view/die-kastelruther-spatzen/103/
http://www.muw2013.it/
http://alpyvzw.files.wordpress.com/2011/03/lidmaatschapformulier.doc
http://alpyvzw.wordpress.com/lid-worden/
http://www.respectthemountains.com/
http://www.klimenbergsportfederatie.be/
http://www.geo-bit.de/3d-relief.html
http://www.benelive.eu/
http://www.gent.be/
http://www.altiplanobooks.be/
http://bergwijzer.nl/
http://www.buonissimo.be/passione-e-gusto

