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Vereniging Expediteurs Antwerpen

Het VEA jongerencomité
Het VEA jongerencomité bestaat uit een gedreven groep jongeren die – in
samenwerking met de Raad van Bestuur 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 Tom De Jonghe (Umicore NV), Freya Van
Santvliet (Herfurth Logistics NV), Wouter Matthé (Geodis Belgium NV) en Natalie
Jürgens (Manuport Logistics 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.

VEA Rapport | Dit betekende VEA voor u
in 2015
In het VEA jaarrapport 2015 krijgt u een overzicht van de
activiteiten en projecten van het voorbije jaar. Ook de VEA
jongeren komen hierin uiteraard ruim aan bod en meer
bepaald op pagina 28 t.e.m. 34. Klik hier voor het online VEA
rapport 2015.

VEA jongeren jobstudentendatabank
De VEA jongeren hebben een jobstudenten databank gelanceerd. Dit is een
databank op de website van VEA, waar leden/bedrijven worden opgelijst die zich
kandidaat stellen om een studentenjob met (meer) inhoud aan te bieden. De VEA
jongeren zullen op die manier vraag en
aanbod met elkaar in contact te brengen.
Met dit project willen ze studenten met een
logistieke achtergrond de kans bieden om
een inhoudelijk interessante vakantiejob uit
te oefenen. Zo hopen de VEA jongeren de
studenten te ‘passioneren’ voor onze sector.
Volgende artikels zijn hierover verschenen in Flows en Made in metropool:

Flows: VEA jongeren lanceren jobstudenten databank

Made in Metropool: Database voor jobstudenten logistiek
Geïnteresseerde bedrijven kunnen zich nog steeds melden op het VEA jongeren
mailadres: jongeren@vea-ceb.be.

Sponsoraanbod
Binnen VEA werden enkele sponsor pakketten uitgewerkt ter sponsoring van de
VEA jongeren after work party (2 juni), de 5de editie van de VEA quiz (13 oktober) en
het jaarlijks VEA feestmaal (15 december). Klik hier voor de sponsorbrochure.
Geïnteresseerde bedrijven kunnen hiervoor contact opnemen met het VEA
jongeren secretariaat.

Terugkoppeling Netwerkdrink VEA jongeren meets ASV
TNG | 10 maart 2016
Op donderdag 10 maart heeft de netwerkdrink
“VEA jongeren meets ASV TNG” plaatsgevonden.
Deze netwerkdrink die samen georganiseerd
werd met ASV the next generation kende een
enorme opkomst!
Enkele sfeerbeelden kunnen opgesnoven worden
via de facebook pagina van de VEA jongeren.

Samenwerking met Karel de Grote Hogeschool
Op 12 maart waren een aantal VEA jongeren aanwezig op de Opencampus dag van
de Karel de Grote Hogeschool om de leerlingen die de richting Logistiek
Management willen studeren, ook een insteek te
geven van oud-studenten (het gevolgde traject,
ervaringen, waarde ven het diploma, etc.). De
aanwezigheid van de VEA jongeren op deze
infomoment
werd
ter
zeerste
geapprecieerd door de Karel de Grote Hogeschool.

Samenwerking met het
Havenbedrijf Antwerpen
Op donderdag 24 maart nodigt het Havenbedrijf Antwerpen de VEA jongeren en
ASV TNG uit voor een netwerkmoment met hun medewerkers om zo de
samenwerking in de toekomst te verbeteren. Het netwerkmoment zal gebeuren
a.d.h.v. 5 tafels waaraan 1 à 2 medewerkers van een specifieke afdeling gedurende
10 minuten zullen uitleggen wat ze concreet doen en met welke vragen u bij dit
specifieke team terecht kan. Na 10 minuten zal er
geroteerd worden. Het netwerkmoment zal
afgerond worden met een receptie. Klik hier voor
de officiële uitnodiging. Registeren kan nog tot 21
maart via het desbetreffende registratieformulier.

Onderzoek wijzigend douanelandschap verlader /
douane-vertegenwoordiger
Eén van onze VEA Jongeren doet in het postgraduaat EU Customs Border
Management een studie over het wijzigend douanelandschap en hoe dit een
invloed zal hebben op de verwachtingen van de verlader naar zijn logistieke
dienstverlener. Opzet daarbij is om na te gaan waar verladers in de toekomst meer
hulp van hun douane- expediteurs verwachten en/of zij van plan zijn om bepaalde
zaken te insourcen.
We zouden daarom willen verzoeken om enkele van uw klanten te vragen om
hieraan mee te werken.
De survey kan anoniem ingevuld
worden en vraagt slechts maximum
10 minuten van hun tijd.

Save the dates …
programma 2016:
Het VEA jongerencomité zit niet stil.
Wat alvast met grote stip in de
agenda’s mag gezet worden, zijn
volgende data:

Hierna kan u alvast de link naar de
survey vinden:
https://www.surveymonkey.com/
r/9D5M6R6

Rondvaart Antwerpse haven met BAFI | 21 april 2016
Op donderdag 21 april nodigen de VEA jongeren BAFI uit op een rondvaart in de
Antwerpse Haven die zal georganiseerd worden i.s.m. het Gemeentelijk
Havenbedrijf Antwerpen. Inscheping zal mogelijk zijn vanaf 18u00. Het vertrek is
gepland om 19u00. Einde van deze rondvaart is voorzien om 22u00. De officiële
uitnodiging hiervoor mag u eerstdaags verwachten.

Soirée Maritiem: De juiste koers voor een logistieke carrière in de
Antwerpse haven | 12 mei 2016
Op donderdag 12 mei zullen een aantal VEA
jongeren meewerken aan “Soirée Maritiem”
georganiseerd door Talentenstroom. Tijdens een
bootttocht zullen de VEA jongeren deelnemen
aan een speeddate waarbij jongeren – met
interesse in ons beroep – vragen kunnen stellen
over het expediteursberoep.

Mini-voetbal tornooi VEA jongeren | 14 mei 2016
Op zaterdag 14 mei organiseren de VEA jongeren een mini-voetbaltornooi op de
terreinen van Groenendaal te Merksem. Momenteel wordt de laatste hand gelegd
aan de uitnodiging en het reglement. Geïnteresseerde bedrijven mogen zich alvast
melden op het VEA jongeren secretariaat.

VEA jongeren after work party | 2 juni 2016
Naar aanleiding van het 3-jarig bestaan van de VEA jongeren
mag u zich in juni terug verwachten aan een spetterende
avond in Piaf. Noteer dus alvast donderdag 2 juni 2016 in uw
agenda! Verdere details hieromtrent volgen in het voorjaar!
5 de editie VEA quiz | 13 oktober 2016
Ook dit jaar zal de organisatie van de VEA quiz in volledige samenwerking gebeuren
tussen VEA en de VEA jongeren. Wij doen hierbij alvast een oproep om als VEA
jongeren massaal deel te nemen en de strijd aan te gaan … reserveer dus alvast
13 oktober 2016 in jullie agenda’s

Wordt verwacht …
Binnen de werkgroep transport trends is een ontbijtsessie rond “general
average” in de maak.
Verder willen de VEA jongeren ook meer tools gaan aanbieden aan de jongeren
binnen onze sector om hun persoonlijke ontplooiing en carrière te versterken. Een
interessant programma met professionele sprekers wordt momenteel voorbereid.

To be continued …

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.

