JAARLIJKS VEA BANKET
18 december 2014
Op donderdag 18 december organiseerde VEA traditiegetrouw haar jaarlijks banket in de
prachtige Belle Epoque zaal van Hilton Antwerp Old Town. Dit eindejaarsfeest kent een
lange traditie en vormt één van de meest succesvolle netwerkevents in onze haven,
waarop maritieme en logistieke bedrijven talrijk vertegenwoordigd zijn. Het was
wederom een uiterst geslaagde editie met een recordopkomst van 340 logistieke
professionals.
De VEA voorzitter, Johan Proost, trakteerde de aanwezigen op een boeiende toespraak waarbij VEA 2020
werd gelanceerd. Hiermee wil VEA de komende jaren sterk inzetten op vernieuwing, samenwerking en
participatie met een duidelijke blik op de toekomst. VEA 2020 moet als leidraad kunnen dienen voor de
bedrijven bij het maken van strategische keuzes voor de
toekomst maar ook als beleidsdocument fungeren naar
diverse overheden toe.
Een visiedocument VEA 2020 moet het finale resultaat
zijn van een ledencongres met aandacht voor duurzame
logistiek, zichtbaarheid in de supply chain, innovatie,
facilitering van de controleprocessen, …

Het afgelopen jaar is VEA zeer actief geweest op
verschillende domeinen met een aantal belangrijke
concrete realisaties ten behoeve van onze leden. Wat
VEA voor u betekende in 2014 kunt u lezen in hét VEA jaarrapport.

Maar ook het VEA jongerencomité – dat ondertussen heel wat
realisaties op haar palmares mocht schrijven- werd gefeliciteerd
met hun succes. Het zijn immers deze jongeren die de toekomst
van onze sector zullen bepalen.

Het belang van promotie van ons beroep, onze haven en onze sector mocht niet ontbreken in de toespraak.
Er werd daarom van de gelegenheid gebruik gemaakt om de aanwezigen aan te zetten tot deelname aan de
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Roadshow naar India die VEA en het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen - in het kader van het
gezamenlijk project India Natie - organiseert van 9 tot 13 februari 2015. Een toelichting over de Roadshow
zal plaatsvinden op 5 januari 2015. Klik hier voor de officiële uitnodiging.

Als afsluiter van de voorzittersspeech kregen de aanwezigen de première van dé VEA film voorgeschoteld.

Naast de lancering van de VEA film, stond ook de prijsuitreiking van de 3de
Maritieme VEA Quiz op het programma. Gosselin Forwarding Services NV nam
trots de wisselbeker in ontvangst en mag zich gedurende een jaar lang de slimste
expediteur van Antwerpen noemen. Een verdiende titel maar niet eenvoudig om
dragen …

Tenslotte werd Marc Huybrechts in de bloemetjes gezet voor zijn jarenlange inzet als VEA voorzitter. Hij zal
vanaf nu het voorzitterschap van de Belgische koepelorganisatie CEB waarnemen. Vanuit die rol zal hij ook
het voorzitterschap van de Europese federatie CLECAT blijven invullen.

Als slot van de avond werden de aanwezigen getrakteerd op een rijkelijk dessertbuffet .

VEA bestaat volgend jaar 110 jaar en is actiever als nooit tevoren!

Met dank aan onze sponsors die het mede mogelijk gemaakt hebben om van het jaarlijks
VEA banket een geslaagde avond te maken:
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UIT SYMPATHIE:
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