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
problemen waarmee ze geconfronteerd worden.

bijstaan

bij

dagdagelijkse

Klik hier voor een overzicht van het voltallige VEA jongerencomité.

AFTERMOVIE “VIESTA”
Op donderdag 2 juni organiseerden de VEA
jongeren dé after work party “ViEstA”
naar aanleiding van hun 3-jarig bestaan.
De aftermovie van dit netwerkevent kan
u bekijken via volgende link: https://
youtu.be/1PnDD0nno8k

THE FREIGHT FORWARDER’S OPPORTUNITY
SHIPPER’S CUSTOMS SUPPLY CHAIN

IN

A

Caroline Gubbi (voormalig voorzitster VEA jongerencomité) heeft in het kader
van het Post Graduate Cross Functional Customs Management aan de KDG
Hogeschool een eindwerk gemaakt rond “The Freight Forwarder’s
opportunity in a shipper’s customs supply chain”. Het vormt een weerslag
van een bevraging bij verladers over de rol van de douanevertegenwoordiger in
het licht van recente douaneontwikkelingen. Klik hier voor het desbetreffende
werk.

INTERMODALE OPLOSSINGEN, DICHTER DAN JE
DENKT!| 8 SEPTEMBER 2016
Op donderdag 8 september organiseert VEA een intermodaal event,
gericht naar de expediteurs waarbij een aantal experts zullen focussen op het
belang van modal shift. Zij reiken u hierbij een aantal concrete tools aan zodat
het voor elke expediteur mogelijk is om
intermodale oplossingen aan te bieden aan
zijn klant.
Klik hier voor de officiële uitnodiging.
Inschrijven voor dit event kan d.m.v. het
registratieformulier.

HAVENRUN: VEA/VEA JONGEREN TEAM | 17 SEPTEMBER
2016  2 PLAATSEN VRIJGEKOMEN!
Op zaterdag 17 september 2016 wordt in Antwerpen voor de 2de keer de
Havenrun georganiseerd. Deelnemers worden
getrakteerd op een
spectaculaire loop van 15 km langsheen de dokken, industriële loodsen en
containers. (Meer info:
http://
www.sport.be/havenrun/2016/nl/)
Er zijn 2 plaatsen vrijgekomen binnen
het VEA/VEA jongeren team. Wil u
op zaterdag 17 september 2016 nog
het VEA/VEA jongeren team
vervolledigen …. contacteer dan het
VEA jongeren secretariaat.

VEA
ACADEMY:
“LEIDERSCHAP
EN
COMMUNICATIE” | 20 SEPTEMBER 2016

EFFECTIEVE

Binnen de werkgroep "Talent Development" is enige tijd terug het idee
gerezen om korte infosessies te
organiseren die de persoonlijke ontplooiing
en carrière van jongeren binnen onze
sector verstreken. Om deze “soft skills” te
versterken werd daarom de VEA Academy
in het leven geroepen.
Op dinsdag 20 september organiseren
de VEA jongeren de eerste infosessie. Roel
Van De Wiele zal tijdens deze sessie het
thema ‘Leiderschap & effectieve communicatie’ aansnijden. Klik hier voor
de officiële uitnodiging. Inschrijving kan d.m.v. het inschrijvingsformulier. Wees
er snel bij want de plaatsen zijn beperkt!

5DE EDITIE VEA QUIZ | 13 OKTOBER 2016
VEA en VEA jongeren organiseren op donderdag 13 oktober 2016 samen de
5de editie van de VEA quiz. Wij doen hierbij alvast een oproep om als VEA
jongeren massaal deel te nemen en de strijd aan te gaan … en wie weet mogen
de VEA jongeren zich dit jaar slimste expediteur noemen. Voor meer
informatie verwijzen wij u graag door naar de desbetreffende website pagina:
http://www.vea-antwerpen.be/vea-quiz2016.aspx.

CONGRES: "LAW AND LOGISTICS: THE WAY FORWARD"
- 12 & 13 OKTOBER 2016
Op 12 en 13 oktober organiseren VEA, Forwarderlaw en Flows het congres
“Law and logistics: the way forward”. Het congres geeft een unieke
gelegenheid om inzichten te verkrijgen door de leden van Forwarderlaw, een
wereldwijd netwerk van internationale advocaten.
Meer informatie over dit congres alsook een overzicht van de sprekers kan u
vinden op: http://bit.ly/1TKBP5y
Inschrijven is mogelijk via volgende link: http://bit.ly/25Cb9vl

SAVE THE DATES …
Jaarlijks VEA kerstdiner | 15 december 2016

Op donderdag 15 december zal naar jaarlijkse traditie het VEA kerstdiner
doorgaan in Antwerp Hilton Old Town waarop ook de VEA jongeren zullen
uitgenodigd worden! Reserveer dus alvast deze datum in jullie agenda’s!

Netwerkevent met het Havenbedrijf Antwerpen | 2 februari 2017

Op donderdag 2 februari 2017 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. De officiële uitnodiging volgt
in de loop van het najaar.

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.

