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Het VEA jongerencomité
Het VEA jongerencomité bestaat uit een gedreven
groep jongeren die – in samenwerking met het
Bestuurscomité van VEA – tijdens een aantal formele en informele bijeenkomsten
de belangen van de expeditie sector bespreekt, ideeën uitwisselt en bekijkt hoe ze
jongeren binnen de expediteursgemeenschap kunnen bijstaan bij dagdagelijkse
problemen waarmee ze geconfronteerd worden. Klik hier voor een overzicht van
het voltallige VEA jongerencomité.

Terugkoppeling recentste events
Bezoek Deurganckdoksluis | 20 maart 2014
Op donderdag 20 maart organiseerde het VEA jongerencomité een bezoek aan
de bouwwerf “Deurganckdoksluis grootste sluis ter wereld”. Na een korte
verwelkoming, werden de aanwezigen getrakteerd op een presentatie over de
bouw van de “Deurganckdoksluis” dat daarna gevolgd werd door een geleid
bezoek aan de bouwwerf.

Infosessie: Start to prevent claims ... with VEA jongeren | 24 april 2014
U doet vanzelfsprekend als expediteur uw uiterste best om uw klanten de beste
service te geven … maar hoe goed u toch uw best doet … soms gaat het eens mis
en wordt u vroeg of laat onvermijdelijk geconfronteerd met een claim. Daarom
organiseerde het VEA jongerencomité op donderdag 24 april 2014 een infosessie
“Start to prevent claims … with VEA jongeren. Een gewaarschuwd expediteur is
goud waard!” in het auditorium van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen.
Om de infosessie af te ronden, konden de aanwezigen nog napraten over de
besproken thema’s tijdens een netwerkdrink.
Klik hier voor de volledige nieuwsbrief.

Intermodaal boekingsplatform: realiseren van
schaalvoordelen
Na de zomer zou het intermodaal boekingsplatform - zowel voor spoor als
binnenvaart – operationeel moeten zijn. Dit kan een belangrijke troef betekenen
voor de facilitering van de goederenstromen, voor de bereikbaarheid van onze
haven en voor de mobiliteit in haar geheel. Door het bundelen van volumes
zullen VEA leden de mogelijkheid krijgen om zich te differentiëren en aan de
basis te liggen van een uniek concept dat in geen enkele andere haven gekend is.
In het kader van de voorbereidingen wordt ook gekeken naar een “services
platform for hinterland management”. Het betreft een platform voor de
organisatie van hinterlandservices, het verwerken van booking requests en een
planning tool met een volledige visibiliteit over het ganse proces.

Programma VEA jongeren
2014

Power Point Presentatie
beroep expediteur

VEA Jongeren presents Rio D’Anvers
| 12 juni 2014 | KAVKA
In navolging van het succesvolle
startevent van de VEA jongeren in
2013, is het VEA jongerencomité
momenteel volop bezig met het
organiseren van een nieuw VEA
jongeren event.

Binnen beperkte groep hebben
enkele actieve VEA jongeren de
handen in elkaar geslagen om een
power point presentatie te maken –
gericht tot jongeren – dewelke het
beroep van expediteur in beeld
brengt. Momenteel wordt hieraan de
laatste hand gelegd.

Gekozen werd voor een “After Work Party” die zal doorgaan op donderdag 12
juni en die - gezien de start van het WK voetbal die dag - volledig in Braziliaanse
stijl zal worden georganiseerd. Als locatie werd terug gekozen voor KAVKA.
Reserveer alvast deze datum in uw agenda!
Voor de organisatie van “VEA Jongeren presents Rio D’Anvers” doen de VEA
jongeren voornamelijk beroep op sponsoring. Er werden al heel wat sponsors
binnen gehaald maar hoe meer hoe liever natuurlijk! Klik hier voor meer
informatie over de diverse sponsor mogelijkheden.

Bezoek aan de bouwwerf “Deurganckdoksluis grootste sluis ter wereld” | 18
september 2014
Wegens het succes van het eerste bezoek aan de
Deurganckdoksluis, zal op donderdag 18 september
een 2de bezoek georganiseerd worden. Klik hier voor de
uitnodiging. Inschrijven kan eenvoudig door vóór 4
september een mail te sturen naar het VEA jongeren emailadres: jongeren@vea-ceb.be.
3de editie van de Maritieme VEA Quiz | 25 september 2014
VEA en VEA jongeren organiseren op donderdag 25 september de 3de editie van
de Maritieme Quiz in Stuurboord … blokkeer alvast deze datum in uw agenda!

Jaarlijks VEA banket | 18 december 2014
Op donderdag 18 december zal naar jaarlijkse traditie het VEA banket
doorgaan in het Antwerp Hilton Hotel waarop ook de VEA jongeren
zullen uitgenodigd worden!

Sectorakkoord fiscale
vertegenwoordiging
Samen met de BTW- administratie en het kabinet van Minister Geens werd de
vorige maanden bekeken of het regime van de fiscale vertegenwoordiging en de
daaraan gekoppelde aansprakelijkheden kan worden gemoderniseerd, rekening
houdend met de gangbare praktijken in onze sector.
In samenwerking met Alfaport Antwerpen en het GHA is VEA/CEB er in geslaagd om
een sectorakkoord af te sluiten met de BTW administratie.
Teneinde alle VEA leden te kunnen inlichten over wat dit sectorrakkoord inhoudt,
zal op woensdag 21 mei hierover een infosessie plaatsvinden in het auditorium
Douane & Accijnzen, Noordstergebouw (Ellermanstraat 21 – 2060 Antwerpen).
Klik hier voor de officiële uitnodiging.

Samenwerking met Karel de Grote Hogeschool,
Talentenstroom & Universiteit Antwerpen
Karel de G rote H ogesch ool
Tijdens de infodag van de Karel de Grote Hogeschool - campus Groenplaats - op
zaterdag 22 maart waren enkele actieve VEA jongeren present om aan de
aanwezigen de meerwaarde van het diploma
aan te tonen, de positieve aspecten van het
beroep te “highlighten”, … De aanwezigheid van
de VEA jongeren werd erg op prijs gesteld.

Talentenstr oom
Op 24 maart hadden enkele actieve jongeren zich opgegeven om mee te werken
aan een groots leerlingenevent “Welkom in een wereld vol vervoering" dat als doel
had de logistieke (bediende-) sector voor te stellen aan de laatstejaars (en hun
leerkrachten) in het secundair onderwijs
(studiegebieden: economie – handel –
administratie en logistiek). Dit initiatief werd op
touwen gezet door talentenstroom – job- en
opleidingspunt haven & logistiek- en kende een
grote opkomst.

Universiteit Antwer pen
Enkele VEA jongeren hebben op dinsdag 25 maart deelgenomen aan een
speeddating georganiseerd door AIESEC (professionele jongerenorganisatie actief
in een 100 tal landen). Opzet was
om het bedrijfsleven dichter bij de
studenten te brengen.

Contactgegevens VEA jongerencomité
VEA Jongerencomité
Brouwersvliet 33 / Bus 1
2000 Antwerpen
Tel.: +32 (0)3 233 67 86
E-mail: jongeren@vea-ceb.be
Website: http://www.vea-antwerpen.be/~Jongeren.aspx
Follow us @

Dit bericht werd naar u verstuurd omdat u bent opgenomen in de mailinglist van
de VEA jongeren. Indien u zich wenst uit te schrijven, klik hier.

