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Een terugblik...
Het eerste levensjaar van de VEA Jongeren zit er
bijna op. Een goede gelegenheid om eens terug te
blikken op wat werd verwezenlijkt.
Zoals reeds beschreven in onze nieuwjaarseditie werd, op vraag van VEA, begin
2013 vorm gegeven aan het begrip VEA Jongeren. Het doel, de missie en de visie
werden op punt gesteld. Hierop volgde een VEA Jongeren pagina op de VEA
website, een eigen jongeren lay-out voor nieuwsbrieven, een linkedin, facebook &
twitter account.
Na het startevent “The Launch” in mei 2013 werden de VEA Jongeren werkgroepen
“safety & security”, “promotie” en “event” in het leven geroepen. Deze
werkgroepen hebben elk hun schouders gezet onder zaken die de jongeren
in onze sector dagdagelijks bezig houden. Zowel informele als formele
thema’s maakten hier deel van uit.
Informeel
werden
netwerkdrinks,
een
ontbijt
met
havenvertegenwoordigers, een VEA Jongeren Havendag, een rondvaart
met jongeren uit de industrie alsook een bezoek aan de Deurganckdoksluis
georganiseerd.
Meer formeel werd er door de werkgroep safety & security toegespitst op AEO &
claims prevention. Door middel van een AEO ontbijtsessie lichtte Attaché- SCBR
Michael Sebreghts van de AEO cel de inhoud van AEO op een luchtige manier toe.
Na het succes van deze ontbijtsessie werd in april een seminarie georganiseerd
omtrent claims en claims prevention. In deze sessie hebben advocaten Christophe
Van Mechelen en Ignace Kroos de nadruk gelegd op de risico’s waarmee de
expediteur dagdagelijks wordt geconfronteerd.
De werkgroep promotie heeft zijn schouders dan weer gezet onder het
promoten van de sector naar jongeren uit middelbare scholen alsook een
samenwerking met talentenstroom, Karel de Grote-Hogeschool en Artesis
Plantijn Hogeschool Antwerpen op punt gesteld. Op initiatief van de Karel
de Grote-Hogeschool werd een concreet meter/peterschap met VEA
Jongeren uitgewerkt.
Tot slot werd er door de werkgroep event hard gewerkt aan de uitwerking van een
tweede zomerevent. “Rio d’Anvers” op 12 Juni 2014 is hiervan het resultaat. Op 12
juni zullen de VEA Jongeren KAVKA onveilig maken onder de vorm van een “after
work party” MET voetbalscherm en volledig in Braziliaanse stijl om in het thema te
blijven. Wij hopen dan ook op een hele delegatie om van dit event een even grote
knaller als het startevent in mei vorig jaar te maken.
In onze nieuwjaarseditie sloten we af met “the best is yet to come”. Deze
boodschap kan hier alleen maar worden herhaald. Laat ons het eerste jaar afsluiten
met een knaller om het volgende met volle moed weer in te zetten.
Geïnteresseerde jongeren kunnen zich nog steeds actief of passief lid maken via
het jongeren emailadres (jongeren@vea-ceb.be).
Het VEA Jongerencomité hoopt ook in het volgende levensjaar op jullie steun te
mogen rekenen!

“The best is yet to come!..”
Bedankt!

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.

