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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.

VEA jongeren presents Rio d’Anvers
| 12 juni 2014 | KAVKA
In navolging van het succesvolle startevent van de VEA jongeren in 2013,
organiseerde het VEA jongerencomité op donderdag 12 juni 2014 “Rio d’Anvers”
in KAVKA.
Het werd een heuse “after work party” die – gezien de start van het WK voetbal
die dag – volledig in Braziliaanse stijl werd opgetrokken. Het goede weer, al de
aanwezigen , een perfecte voorbereiding en toffe sfeer zorgden ervoor dat het
VEA jongerencomité ook dit event
weer met veel trots op hun
palmares kunnen zetten.
Om helemaal in Braziliaanse sferen
te vertoeven werd niet enkel de
zaal volledig omgetoverd maar ook
Braziliaans eten en Caipirinha’s
ontbraken
niet.
Voor
de
voetbalfans werd er zelfs de
mogelijkheid geboden om de eerste match van het WK voetbal te zien. De
aanwezigen die iets minder van voetbal houden, hadden dan weer de
mogelijkheid om zich volop te laten gaan op de muziek van enkele selectief
uitgekozen DJ’s: Tommy Milfnikka, Nonkel Guy en Turntable Dubbers.
Tijdens het event werd er ook de mogelijkheid geboden aan de aanwezigen om in
te zetten op de pronostiek. Richard Bolte van de firma BDP International NV mag
zich de trotste winnaar noemen en ontvangt een cadeaucheque t.w.v. EURO 50
voor het Mexicaans en Braziliaans restaurant TRÓPICOS.
Enkele sfeerbeelden kan u vinden op de VEA website of op de VEA jongeren
facebook pagina.

Programma VEA jongeren
2014

Power Point Presentatie
beroep expediteur

Bezoek aan de “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.

Binnen een beperkte groep hebben
enkele actieve VEA jongeren de
handen in elkaar geslagen om een
power point presentatie te maken –
gericht tot studenten – over het
beroep van expediteur.
De
presentatie zal in de loop van juni
verder op punt worden gezet.

Klik hier voor de uitnodiging. Inschrijven kan eenvoudig
door vóór 4 september een mail te sturen naar het VEA
jongeren e-mailadres: jongeren@vea-ceb.be.

3de editie van de Maritieme VEA Quiz | 25 september 2014
VEA en VEA jongeren organiseren op donderdag 25 september 2014 de 3de
editie van de maritieme VEA quiz. Dé mogelijkheid om je kennis te tonen en te
bewijzen dat jouw bedrijf zich een jaar lang 'SLIMSTE EXPEDITEUR 2014' mag
noemen! Test jezelf en je collega's en duik in je maritieme kennis van het heden,
het verleden en de toekomst. Schrijf snel in en verdien eindeloze roem!
Klik hier voor de officiële uitnodiging. Voor meer informatie verwijzen wij u
graag door naar de desbetreffende website pagina: http://www.veaantwerpen.be/vea-quiz2014.aspx. Inschrijven kan door middel van het
inschrijvingsformulier.

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
Na constructieve onderhandelingen werd met de BTW- administratie een
sectorakkoord afgesloten waarin de BTW- administratie zich bereid verklaart om de
hoofdelijke aansprakelijkheid van de fiscaal vertegenwoordiger niet in te roepen op
voorwaarde dat de expediteurs / douaneagenten de voorwaarden van het
sectorakkoord naleven. Dit betekent een enorme troef voor de aansprakelijkheid
van de fiscale vertegenwoordigers.
Teneinde alle VEA leden te kunnen inlichten over wat dit sectorakkoord inhoudt,
heeft hierover op woensdag 21 mei een druk bijgewoonde infosessie
plaatsgevonden.
VEA doet hierbij een oproep aan de ganse expediteursgemeenschap om solidair
het sectorakkoord toe te passen. Zo zal het eenvoudiger zijn om alle vereiste
documenten van de opdrachtgever te verkrijgen. U kan hiervoor gebruik maken
van het VEA- standaardcontract dat door de BTW- administratie werd
goedgekeurd.
Klik hier voor de nieuwsbrief inzake de infosessie.

Samenwerking met Karel de Grote Hogeschool
In academiejaar 2014-2015 start op de Karel de
Grote Hogeschool in het 3de jaar logistiek
management een nieuw keuzevak ‘Global
Forwarding’. Om de studenten te laten kennis
maken met de verschillende boeiende facetten
van onze sector wordt de inbreng van een peter/meter via de VEA jongeren
gevraagd. Een peter/meter die met KdG samenwerkt krijgt 2 studenten
toegewezen. De matching van meter/peter en deze studenten wordt door KdG
gedaan op basis van een ID fiche waarin informatie over jezelf en je bedrijf kan
ingevuld worden.
Wat verwacht KdG van een meter/peter?

Aanwezigheid op het kick off event tijdens een avond in de week van
30/09/14 (2 oktober – wordt nog bevestigd). Hier krijg je de kans om kennis
te maken met de 2 toegewezen studenten.

De studenten een klantgesprek laten bijwonen (per 2 studenten of
individueel) in de week van 01/12/2014. Dit klantengesprek kan een
gesprek zijn dat je zelf voert of dat jij organiseert voor jouw studenten met
een sales-collega. De studenten moeten hierover een observatieverslag
maken.

Interview geven over jouw bedrijf en je functie op de werkplek (per 2
studenten of individueel) in de week van 08/12/2014.
Zowel actieve als passieve VEA jongeren kunnen hieraan meewerken. Klik hier voor
het desbetreffende schrijven van de KdG.
Wij doen graag een warme oproep aan alle jongeren om hieraan mee te werken.
Het gaat over de toekomst van ons beroep. Geïnteresseerden kunnen zich melden
tot 24 juni bij het VEA jongeren secretariaat.

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.

