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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.

Samenstelling
VEA jongerencomité
Het VEA jongerencomité mocht recent mevr. Magali Helsmoortel (Manuport
Logistics NV), dhr. Nicolas Peeters (Damco Belgium NV) en mevr. Isaura Ooye
(Wijngaard Natie NV – Atlantic NV) als nieuwe actieve leden in haar midden
verwelkomen.
Klik hier voor een overzicht van het voltallige VEA jongerencomité.
Heeft u ook interesse om actief VEA jongeren lid te worden, aarzel dan niet om
ons te contacteren via het welgekende VEA jongeren e-mailadres:
jongeren@vea-ceb.be.

Terugkoppeling recente events
Statut aire Algemene Ver ga derin g V EA | 2 4 f ebruar i 201 5
Op dinsdag 24 februari heeft de Statutaire Algemene Vergadering van VEA
plaatsgevonden. Caroline Gubbi - Voorzitter VEA jongeren - gaf aan de hand van
een korte presentatie een overzicht over de activiteiten van de VEA jongeren en de
lopende projecten voor 2015. Klik hier voor de desbetreffende presentatie.
Bezoek Red Star Line m useum | 7 ma art 20 1 5
Op zaterdag 7 maart brachten enkele VEA jongeren een
interactief bezoek aan het Red Star Line museum. Ze maakten
samen met 2 gidsen een bewogen reis in het voetspoor van de
landverhuizers. Bekijk enkele sfeerbeelden op de VEA jongeren
facebook pagina.
Netwerkdri nk “V EA Jon geren meets ASV T h e Next Generatio n" | 12
maart 20 15
Op donderdag 12 maart heeft de eerste VEA jongeren netwerkdrink van dit jaar
plaatsgevonden. Ook deze editie – met als thema “VEA jongeren meets ASV The
Next Generation” - werd een knaller van formaat.
De netwerkdrink die samen georganiseerd werd met
ASV The Next Generation ging door in “Den
Hannekesnest” en kende een opkomst van meer dan
100 jongeren! Enkele sfeerbeelden kunnen opgesnoven
worden via de facebook pagina’s van VEA Jongeren en
ASV TNG.

Samenwerking met Talentenstroom
Op 24 maart zullen enkele actieve VEA jongeren meewerken aan een groots
logistiek leerlingenevent “Welkom in een wereld vol vervoering".
Doel van dit event is om de logistieke
(bediende-)sector voor te stellen aan de
studenten van de derde graad secundair
onderwijs uit ASO economie, TSO handel
en BSO kantoor/logistiek.
De leerlingen zullen in kleine groepjes speeddaten met medewerkers uit de sector.

VEA jongeren netwerkdrink
“VEA
jongeren
meets
the
port
of
Antwerp"
|
23
april
2015
Binnen de VEA jongeren werkgroep
events werden ondertussen al de
nodige contacten gelegd voor een
volgende VEA jongeren netwerkdrink
dewelke ditmaal zal georganiseerd

Elke medewerker zit aan een tafel en
krijgt om de 10 minuten een drietal
leerlingen voor zich en kunnen dan
kort in gesprek gaan over de functie,
de taken, het bedrijf, …
Na een tiental minuten zullen de
groepjes dan doorschuiven.
Op deze manier kunnen de leerlingen
gedurende een klein uur met diverse
medewerkers spreken waaronder
enkele VEA jongeren.

worden i.s.m. het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen.
Deze netwerkdrink zal een speciale editie worden want dit keer blijven we niet aan
wal! De netwerkdrink zal namelijk doorgaan op de Flandria 16 beter bekend als La
Pérouse. Deze zal vertrekken aan restaurant Het
Pomphuis (aanmelden kan vanaf 18u00, vertrek
gepland om 18u30). De tocht zal 2u30 duren, dus
we meren omstreeks 21u00 terug aan. Einde van
de netwerkdrink is voorzien om 23u00.
Noteer dus alvast donderdag 23 april met grote stip in jullie agenda’s. De
officiële uitnodiging volgt eerstdaags!

VEA jongeren event | 11 juni 2015 | PIAF
Naar aanleiding van het 2-jarig bestaan van de VEA jongeren mag u zich in
juni verwachten aan een spetterende after work party met zwoele zomerse
vibes. Dit jaar werd als feestlocatie gekozen voor PIAF.
Voor de organisatie van deze after work party 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
sponsormogelijkheden.
Noteer alvast donderdag 11 juni in jullie agenda’s! Verdere details hieromtrent
volgen in het voorjaar!

3de bezoek Deurganckdoksluis | 9 juli 2015
Wegens het succes van de eerste 2 bezoeken aan de Deurganckdoksluis, zal op
donderdag 9 juli een 3de bezoek georganiseerd
worden.
De officiële uitnodiging volgt in de loop van april.
Geïnteresseerden kunnen hun interesse tot
deelname reeds kenbaar maken aan het VEA
jongeren secretariaat door een mailtje te sturen
naar het welgekende e-mailadres: jongeren@veaceb.be.

Portilog | Cursus Rail Expert Class
Op korte tijd inzicht krijgen in de markt van het
goederenspoorvervoer in België? Onmogelijk denkt u?
Portilog gaat de uitdaging aan! In 5 sessies kunt u een
stevige
basiskennis
verwerven
over
het
goederenspoorvervoer in België. De opleiding wordt
gegeven door ervaren praktijkexperten die hun
waardevolle kennis graag met u zullen delen. De Rail
Expert Class start op dinsdag 12 mei 2015.
Interesse? Voor meer informatie verwijzen wij u door
naar
de
desbetreffende
brochure:
http://
www.portilog.be/wp-cont…/…/0271_Rail-ExpertClass.pdf en de Portilog Website pagina: http://
www.portilog.be/opleidingen/rail-expert-class/.

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.

