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1. Bestuur 
De Raad van Bestuur wil graag een extra dankwoord richten aan de 
vrijwilligers die een bijdrage leverden bij de opstelling en permanentie 
van de expositie in Zulte, aan de sponsors Sabor de Aragón en Gutes aus 
Südtirol voor hun bijdrage aan de openingsreceptie, alsook aan alle 
bezoekers die de vier weekends geslaagd maakten! Daarnaast 
verwelkomen wij ook 4 nieuwe leden en één extra vrijwillig vertaler.  

2. Partners 
Naast leden van Velt vzw en leden van KBF biedt ALPY nu ook 10€ 
korting op een ALPY-lidmaatschap aan houders van een lerarenkaart. 
We hopen met dit partnerschap ook via de onderwijssector bij te dragen 
aan leefbare berggebieden. Ken je nog organisaties die met ALPY willen 

samenwerken? Neem dan contact op met de bestuurder via alpyvzw.rvb@telenet.be.  

3. Projecten 
Wegens de economische crisis in Spanje worden dit jaar geen projecten gefinancierd door het 
CEDDAR, studiecentrum voor ontvolking van rurale gebieden. ALPY was één van de 11 kandidaten die 
voor deze projectsubsidie in aanmerking kwam. Het project “verzonken dorpen, verleden en 
toekomst” wordt daarom een aantal maanden uitgesteld in afwachting van andere financiële 
middelen.  
Voor het project over de rol van schaapherders in de maatschappij hebben we intussen een aantal 
partners gevonden en zijn we op zoek naar financiële middelen om van start te gaan. Het project 
wordt voorgesteld op de schapendag in september. Daarnaast schrijft ALPY een voorstel uit om 
landbouw en toerisme in Zuid-Tirol te verbinden. Er wordt hiervoor samengewerkt met 
schaapherders ter plaatse. 
Voor de deadline van 1 oktober zoeken we opnieuw een jongere die vanaf januari 2013 voor een 
paar maanden wil deelnemen aan een Europees Vrijwilligersproject . Ken jij iemand jonger dan 30 die 
dit ook ziet zitten? Stuur hem deze nieuwsbrief door!  

4. Activiteiten 
30/06: “Van de Adriatische naar de Middellandse Zee” door Anne Versailles en Geoffroy De Schutter  
21/08-25/08: ALPY-infostand op Fiesta Europa  
24/11: After Summer 12, Bornem door KBF 

In het najaar organiseren we ook een schapendag en een nieuwe filmreeks. De meest recente 
informatie over deze activiteiten wordt aangekondigd op onze website. 

De “Expo spookdorpen in de Pyreneeën” kreeg ongeveer 100 bezoekers over de 

vloer. Het was fijn zoveel nieuwe gezichten te zien die interesse tonen in de 

bergen! Op24 november zal de expositie worden opgesteld in Bornem op de 

After Summer 12. Voor 2013 zijn we nog op zoek naar nieuwe tentoonstellings-

locaties. Wie een ruimte beschikbaar heeft kan zich bij ALPY aanmelden. De 

expositie kan ook gehuurd worden aan 300€ per kwartaal of 1000€ per jaar.  
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5. Webwinkel 
ALPY verkoopt tijdens haar activiteiten biologische en artisanale producten uit de bergen, zodat 
mensen thuis kunnen kennis maken met kwalitatief voedsel. De bedoeling is ook aan bergtoeristen 
de weg te wijzen naar lokale producenten en het belang van dergelijke familiebedrijven aan te tonen. 
Daarnaast biedt ALPY ook de mogelijkheid aan een voordelige prijs publicaties aan te kopen. Op de 
website wordt vermeld wanneer en waar iets beschikbaar is. Via mail kan je bestellingen plaatsen. 

6. Leestip 
Sinds kort staan er ook exclusieve artikels voor leden online. Een paswoord voor deze artikels verkrijg 
je na betaling van je lidmaatschap. 

7. Agendatip 
2 - 08/06: Broedplaats in de Bergen  
9 - 16/06: Wijnreis Alpen  
2 - 08/07: Workshop Landschapsfotografie Provence  
2 - 09/09: Séjour à Plein ciel: Atelier multimédia 
september & oktober: Fotografie in de Pyreneeën 

8. Ledenvoordelen 
Naast de jaarlijkse voordelen van een lidmaatschap bij ALPY vzw bieden we in 2012 onderstaande 
extra’s aan onze leden: 

 korting op bepaalde activiteiten van KBF vzw en bij lokale handelaren in de bergen 
 10% korting op uw bestelling bij AltiplanoBooks, op een Broedplaats in de Bergen, op de prijs 

van het atelier van Anne Versailles 
 5% korting op de fotografiecursus in Le Petit Refuge 
 één jaar gratis Bergen Magazine (een jaarabonnement t.w.v. 24,95€) 

 
Tarieven in 2012: 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. 
 
Lid worden? Vul het aanvraagformulier in en maak uw lidmaatschapsbijdrage over aan ALPY vzw op 
ons rekeningnummer: IBAN: BE42 001 6385585 54 BIC: GEBABEBB    

http://alpyvzw.wordpress.com 

http://www.facebook.com/ALPYvzw 

Adverteren in deze nieuwsbrief? 

Mail naar: alpyvzw@telenet.be 

BTW: 0834 576 518 

IBAN: BE42 001 6385585 54 

BIC: GEBABEBB 
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