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1. Voorwoord 

De eerste maand van het nieuwe jaar zit er op. De Raad van Bestuur wenst iedereen een heel gelukkig jaar met mooie 
momenten om te delen! Wij kijken alleszins met voldoening terug naar de opstartperiode en danken al onze medewerkers en 
sympathisanten voor de enorme inzet die ze leverden opdat iedereen met onze missie en doelstellingen zou kunnen kennis 
maken. Heb je ons nog niet ontmoet? Dan kan je hier onze realisaties bekijken. 
Een nieuw jaar betekent ook een nieuw begin. In 2012 bouwen we verder aan onze successen en proberen we te verbeteren 
waar we faalden. Een eerste verbetering is het uitbreiden van het team medewerkers, zodat er steeds permanentie is. Ten 
tweede lanceren we nieuwe communicatiemiddelen zoals het logo, deze nieuwsbrief, flyers en affiches. Tenslotte zijn we 
ook continu in overleg met potentiële partners voor de uitbouw van onze projectwerking en de zoektocht naar financiële 
middelen. Kortom, we hebben voldoende leuke en interessante ontdekkingen voor jullie klaar staan. We hopen dan ook jullie 
talrijk te verwelkomen zodat we samen kunnen werken aan het behoud en de ondersteuning van leefbare bergen!  

2. Personeel 

De medewerkers van bij de opstart die nog steeds tot onze dienst staan zijn: Séverine Baert, Roseline Baert, Gilbert Baert, 
María José Fuster, Leen De Rechter, Sven Schütt, Christeline De Wolf en Paul Corthouts. Leen De Rechter heeft intussen haar woonplaats in België geruild voor Bolzano, 
een stad in de Italiaanse Alpen. Carli Cooreman, Chantal Petit en Ilse Van den Bossche zijn sinds het voorjaar 2011 vrijwillig vertaler bij ALPY. In het najaar mochten we 
ook Biem Van Hoften en Kristel van Kuijen als vertalers verwelkomen. Van Mirjam Stuy namen we voorlopig afscheid, zodat zij zich kan concentreren op haar 
talenstudie. Verder namen wij ook Helen Yirga als vrijwillig grafisch vormgever in dienst. Aan Helen danken we ons logo, onze flyers en affiches. 

3. Partners 

De kennismaking tussen ALPY v.z.w. en Klim- en bergsportfederatie v.z.w. groeide tot een mooie samenwerkingsovereenkomst die de missie van beide organisaties 
ondersteunt. ALPY en KBF zullen elkaar informatie verstrekken en diensten verlenen. De eerste resultaten van deze samenwerking zijn: een artikel van ALPY over de 
Pyreneeën in het tweemaandelijks tijdschrift van KBF vzw, een beursstand en tentoonstellingsruimte voor ALPY op het KBF evenement voor vrijwilligers: AFTER 
SUMMER 11, gratis advertentieruimte en wederzijdse promotie. Verder krijgen KBF-leden een korting op een ALPY-lidmaatschap en op een aantal filmavonden. Dankzij 
KBF heeft ALPY nu ook een partnerschap met AltiplanoBooks. Samen organiseren zij lezingen en filmavonden in Gent en bieden ze ook wederzijdse promotie en 
kortingen. Leden van ALPY vzw krijgen een korting van 10% op hun aankoop bij AltiplanoBooks en ALPY schenkt regelmatig leuke extra’s aan kopers in de winkel van 
AltiplanoBooks. Tot eind februari zijn er alvast gratis kalenders te verkrijgen. Met Centro Culturale Il Caffé zet ALPY een samenwerking verder op vlak van promotie en 
wederzijdse informatie-uitwisseling. Een aantal leden van Il Caffé namen met korting deel aan het smaakatelier over de Italiaanse Alpen  en de eerste gezamenlijke 
filmavond vond plaats in het najaar en wordt mogelijks vervolgd in 2012. ALPY levert waar mogelijk ook een bijdrage voor het tijdschrift van Il Caffé.  
Met veel trots melden we ook dat Bergen Magazine  in 2012 onze partner en sponsor blijft en dit onder vorm van een gratis jaarabonnement op Bergen Magazine (t.w.v. 
24,95€) voor alle leden van ALPY vzw die zich aansluiten in 2012 (zie voorwaarden op onze website). Nog een extra reden dus om snel lid te worden van onze 
organisatie! Naast deze partners heeft ALPY wisselende partners in de Alpen en Pyreneeën. Deze worden op onze website vermeld wanneer een structurele overeenkomst 
wordt afgesloten. Sporadische samenwerkingsvormen worden vooral op onze facebookpagina en in onze nieuwsberichten gemeld. Waar het nodig is kiest ALPY ook de 
kant van de lokale bevolking in de strijd tegen plannen die de leefbaarheid in de bergen ernstig zouden schaden, door informatie en petities te verspreiden. Zo ondersteunde 
ALPY in 2011 verschillende acties van lokale organisaties zoals Mountain Wilderness, Mountain Riders, Respect the Mountains, enz. In 2012 ondersteunen we de wijnreis 
van Hotel Esprit Montagne in de Alpen omdat het één van onze doelstellingen is om elementen van de traditionele bergcultuur te verspreiden, in het bijzonder de 
biologische, artistieke en ambachtelijke producten.  

4. Projecten 

ALPY startte in 2011 een project over verzonken dorpen in de bergen. In het kader daarvan werden artikels 
geschreven en werd een tentoonstelling ontworpen. Deze tentoonstelling zal in april en in het najaar van 
2012 te bezoeken zijn. ALPY zit samen met verschillende overheden om dit project te financieren. Een 
nieuw project over de rol van schaapherders in de maatschappij wordt gestart in 2012. Verder is ALPY nog 
steeds op zoek naar partners om de Alpen en Pyreneeën in Gent op kaart te zetten. En sinds december is 
ALPY ook geaccrediteerd als zendorganisatie voor een Europees Vrijwilligersproject. Een eerste 
vrijwilliger wordt vermoedelijk in juni 2012 voor één jaar uitgezonden naar de Alpen.  
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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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5. Activiteiten 

Februari: 
vrijdag 17/02: film in Gent  
25&26/02: Ardennen weekend 
woensdag 29/02: film in Gent 
Maart: 
zaterdag 03/03: film in Gent 
zaterdag 17/03: Event1 jaar ALPY 
21 tem 24/03: studiereis Bregenz 

 

April: 
1 tem 07/04: studiereis mandenvlechten 

 
31/03 tem 22/04: expositie spookdorpen in de 
Pyreneeën 
dinsdag 10/04: lezing/workshop landschapsfotograaf 
Bart Heirweg  

 
16 tem 20/04: studiereis kaas maken 

Juni: 
zaterdag 2/06: studiedag schapen 
9 tem 16/06: wijnreis Alpen 
 
 
De meest recente informatie over deze activiteiten 
wordt aangekondigd op onze website. 
 
 

6. Webwinkel 

Onderstaande brochure is te koop in de winkel van AltiplanoBooks aan 4€ per stuk of te bestellen bij ALPY vzw  aan 5,30€ per stuk (incl. verzending in België). ALPY 
werkt momenteel ook aan de mogelijkheid om via internet publicaties en producten te bestellen. Wie niet langer kan wachten kan onze productenlijst wel al opvragen. 
Afhaling en/of verzending is bespreekbaar. 

ALPY DOSSIER Ontvolking en Herbevolking in de bergen: Deel 1 De vallei van Rio Susia (Redactieverantwoordelijke: Séverine Baert ALPY vzw 
Cover: Ontwerp: Helen Yirga, Fotografen: van boven naar onder, van links naar rechts: Jorge Ruiz del Olmo, Fina Perez, Manuel Francos García) 
In deze publicatie krijg je in een eerste deel algemene informatie bij het fenomeen ontvolking en herbevolking in de Spaanse Pyreneeën en meer 
specifiek in de streek Sobrarbe. In het tweede gedeelte volgt een korte toelichting over het project van ALPY met betrekking tot verzonken dorpen. En 
het laatste deel gaat dieper in op de vallei van Río Susía en de fotografen die deelnamen aan de expositie over de oevers van Susía. 

7. Boekentip 

Er is heel wat werk geleverd in de bibliotheek van ALPY en de laatste hand wordt gelegd aan de catalogus die online beschikbaar zal zijn. Wie l id is 
kan op afspraak de bibliotheek bezoeken.  
Wij kunnen “Hoya territorio natural de Huesca” van Jorge Ruiz del Olmo aanbevelen. De publicatie is te koop bij ALPY vzw aan 40€ per stuk. Een 
voorstelling is te zien op de website van ALPY vzw.  

8. Agendatip 

12 februari: Landencocktail 2011 
4 maart: Wegwijzer Reismarkt 
2 – 8 juli: Workshop Landschapsfotografie Provence  

9. 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 
 10% korting op uw bestelling bij AltiplanoBooks 
 korting bij lokale handelaren in de Alpen en Pyreneeën 
 één jaar gratis Bergen Magazine (een jaarabonnement t.w.v. 24,95€) 

Tarieven in 2012: Gewoon lid: 30€, Gezinslidmaatschap: 60€, Steunend lid: 100€  
Lid worden? Vul het aanvraagformulier in en maak uw lidmaatschapsbijdrage over aan ALPY vzw op onderstaand rekeningnummer:  
IBAN: BE42 001 6385585 54 BIC: GEBABEBB 
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