Best lid,
Ervaar hoe leuk het is om zelf een (binnenland) excursie te organiseren voor AetA.
Heb je genoeg tijd, doorzettingsvemogen en ook nog een goed idee dan is het mogelijk deze uitdaging aan te
gaan. Hieronder staat stapsgewijs uitgelegd hoe je te werk gaat. Succes!!

Hoe organiseer je zelf een AetA Binnenland‐excursie in 6 stappen:
1. Bepaal je reisdoel. Zie ter inspiratie opties van leden onderaan;
2. Maak een programma op tijdsindeling met kostenoverzicht;
Let op: Er zijn verschillende budgetten beschikbaar afhankelijk van het type excursie.
3. Vraag een accoord op het programma en budget aan voor de excursie bij het bestuur via Paul Vlok.
4. Maak na goedkeuring afspraken met de betrokken personen bij de excursie, voor toelichtingen, vervoer.
N.B. Contracten met vervoersbedrijven e.d. kunnen alleen door bestuursleden worden afgesloten.
5. Stel een aankondiging op voor werving van deelnemers op de website, en stuur dit minimaal 4 weken
voorafgaand aan de excursie naar Paul Vlok;
N.B Het bestuur stelt een minimum aantal deelnemers verplicht.
6. Zorg voor organisatorische begeleiding tijdens en na de excursie. Verslagen, tourguide systeem
retourneren etc.
Het bestuur kijkt uit naar jullie initiatieven!
Hartelijke groet,
Paul Vlok
bestuurslid binnenland excursies
Paul@archifox.nl
06‐44706755

Excursie voorstellen van AetA leden:
‐
‐
‐
‐
‐

‐

‐
‐

actuele ontwikkelingen in den lande, projecten die prijzen hebben gekregen
Follies/ werk van architect Gert Boon (1921‐2009)
Landgoederen/ Zeeland, landart, de 2de Maasvlakte,
een paar extreem duurzame dingen, een paar gebouwen op de Zuidas of iets nieuws in Rotterdam of
Antwerpen.
boulevardontwikkelingen Scheveningen en Katwijk, werk Dom Hans vd Laan, representaties internationale
organisaties in Den Haag (ICC, EuroJust, nwe Amerikaanse ambassade), projecten rondom Amsterdam CS
(metro, nieuwe doorgangen en renovatie historisch gebouw), etc
Een binnenlandexcursie kan worden uitgebreid tot net over onze grenzen, bv grensstreek Duitsland en
België (is reeds gebeurd met Turnhout). Daarbij de mogelijkheid om zusterverenigingen net over de grens
te bezoeken.
Projecten als opvang voor vluchtelingen, fietsstallingen, drijvende woningproductie in Urk en andere
grootstedelijke thema’s altijd interessant.
Daarbij eveneens beeldende kunstenaars of kunstmanifestaties bezoeken of gerealiseerd beelde werk
gaan bekijken en in het reisdoel betrekken. Architecturale projecten altijd van binnen bezoeken. AetA ie
geen verzameling geveltoeristen. Altijd ontvangst goed voorbereiden en organiseren.
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