NIEUWSBRIEF VEA JONGEREN

Nummer 2014/9

Ver en igin g voor E xpeditie, L o gistiek en Goeder en belan gen van An twer pen

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.

Werking VEA (jongeren) secretariaat
Graag delen wij u mee dat het VEA (jongeren) secretariaat terug bereikbaar
is via de vernieuwde inkomhal aan de Brouwersvliet 33 - 2000 Antwerpen.

Voorzitterswissel VEA en CEB
Op 13 november heeft Johan Proost het voorzitterschap van VEA
overgenomen van Marc Huybrechts. Johan Proost is reeds lang actief
binnen VEA, eerst als voorzitter van de VEA jongerenafdeling en sinds
2008 als bestuurslid en 1ste ondervoorzitter. Marc Huybrechts werd op
woensdag 12 november benoemd tot voorzitter van CEB in navolging van
Jean-Claude Delen. Vanuit die rol zal hij ook het voorzitterschap van CLECAT blijven
invullen.

Terugkoppeling VEA jongeren netwerkdrink |
6 november 2014
Op donderdag 6 november werd de eerste VEA jongeren netwerkdrink in ‘new
style’ georganiseerd. Uit de enorme opkomst en positieve feedback blijkt dat het
omvormen van het concept van de VEA jongeren netwerkdrinks naar thematische
drinks erg gesmaakt werd onder de VEA jongeren.
De netwerkdrink stond in het teken van ‘consolidatie’.
Om dit thema nog meer in de ‘spotlights’ te zetten,
werd gekozen om deze thematische drink te laten
doorgaan bij SSC Consolidation NV.
Kortom … groeperen en netwerken … 2 begrippen
werden één!
Binnen de VEA jongeren werkgroep event werden ondertussen al contacten gelegd
met andere spelers uit de logistieke wereld om ook in 2015 dergelijke succesvolle
netwerkdrinks te organiseren.
We’ll keep you posted!
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Regelmatig worden klachten ontvangen omtrent de slechte staat van containers.
Vaak speelt de discussie zich af tussen expediteurs en transporteurs en worden
kosten al dan niet terecht doorbelast.
De transportsector stelt dat het niet hun verantwoordelijkheid is om de goede staat
(inwendig) van de container te controleren. Er bestaat hierover enige juridische
discussie wat precies dient verstaan te worden onder de controle van de uiterlijke
staat van een container. Ook moet gekeken worden naar welke specifieke
instructies aan de transporteur werden overgemaakt.
De initiële verantwoordelijkheid ligt echter voor een groot deel bij de rederij/depot
om een goede container ter beschikking te stellen. Sommige rederijen rekenen
momenteel ‘cleaning / repair’ kosten door wanneer containers terug worden
binnen geleverd.

Programma VEA jongeren
december 2014
Ontbijtsessie Sta rt to … CMR
| donderdag 4 december 2014
In navolging van de succesvolle
ontbijtsessie “start to .. AEO” zal op
donderdag 4 december een ontbijt-

Aan alle expediteurs wordt
aanbevolen om deze kosten niet
te aanvaarden indien men niet de
mogelijkheid heeft gehad om de
slechte (bevuilde) staat van de
container tegensprekelijk vast te
stellen en indien er geen direct
verband kan worden aangetoond
met de vervoerde goederen.

sessie “Start to ... CMR” plaatsvinden. Deze ontbijtsessie zal de elektronische
CMR belichten.
Klik hier voor de officiële
uitnodiging.
Inschrijven kan vóór 27
november via het welgekende VEA jongeren e-mailadres (jongeren@vea-ceb.be).

Jaarlijks VEA banket | donderdag 18 december 2014
Zoals reeds aangekondigd, zal dit jaar het jaarlijks VEA banket plaatsvinden
op donderdag 18 december in Hilton Antwerp Old Town. Mis dit unieke
netwerkevent niet! Voor meer informatie verwijzen wij u graag door naar
de desbetreffende website pagina:
http://www.vea-antwerpen.be/JaarlijksVEAFeestmaal2014.aspx.
VEA jongeren kunnen - zoals vorig jaar - terug aansluiten bij de ‘VEA jongeren
tafel’. Wenst u deze tafel te vervoegen, gelieve hiervoor dan contact op te
nemen met Ines De Bruyn (ines@vea-ceb.be).

Samenwerking met Karel de Grote
Hogeschool en Artesis Plantijn Hogeschool
Antwerpen
Karel de G rote Hogeschool
Op donderdag 9 oktober werd het officiële
startschot gegeven van het meter- en
peterschap tussen de VEA jongeren en de
studenten ‘Global Forwarding’ aan de Karel de
Grote Hogeschool. Op deze manier zullen de
studenten kennis kunnen maken met de verschillende boeiende facetten van
onze sector.
Tijdens de officiële start werd o.m. een korte uiteenzetting gegeven door Johan
Proost – voormalig voorzitter van het VEA jongerencomité. Klik hier voor de
desbetreffende toespraak. Caroline Gubbi nam hierna het woord over door een
algemene toelichting te gegeven over de werking van de VEA jongeren. Het
officiële gedeelte werd afgerond door een netwerkreceptie tussen meters/peters
en studenten.

Artesi s Plantijn Hogeschool Antwerpen
Naar aanleiding van een meeting van de VEA jongeren met de Artesis Plantijn
Hogeschool Antwerpen werd gevraagd of de VEA jongeren een gastcollege in
elkaar kunnen steken. Dit gastcollege zal gehouden worden in het eerste kwartaal
van 2015. Het idee is om de studenten kennis te
laten maken met de hele keten en de
verschillende mogelijke jobs binnen onze sector.
Heeft u ideeën/voorstellen om van dit gastcollege
een topper te maken … laat het ons weten op het
alom gekende VEA jongeren e-mail adres!

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.

