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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 een aantal nieuwe actieve leden in haar
midden verwelkomen:
dhr. Dimitri Andries (Wirtz Shipping & C° NV); dhr. Harold Bertolo
(Sotramar & De Keyser NV); dhr. Florent Bischof (Foodcareplus NV); dhr.
Jochen Claesen (C. Dasbach BVBA Transportkantoor), dhr. Johan Dewachter
(BDP International NV), dhr. Olivier Dom (Dockx Logistics NV), mevr. Melissa
Fontyn (Herfurth Logistics NV), dhr. Wolf Kusse (Newman Shipping &
Agency C° NV), dhr. Stijn Van Hove (BDP International NV), dhr. Timothy
Vanlinthout (Elite Paloumé Forwarders NV) en dhr. Christian Vermonden
(Ziegler NV)
Klik hier voor een overzicht van het voltallige VEA jongerencomité.

Ontbijt met de havenvertegenwoordigers
25 juni 2013
Naar aanleiding van het bezoek van
de buitenlandse havenvertegenwoordigers van de haven van
Antwerpen,
heeft
het
VEA
jongerencomité
op
25
juni
deelgenomen aan een ontbijtmeeting teneinde kennis te maken
en van gedachten te wisselen.

Door dit ontbijt werden nieuwe
contacten gelegd die vandaag reeds
haar vruchten hebben afgeworpen.

Onderwerpen die hier aan bod
kwamen waren vooral gericht op de
toekomst van de haven van
Antwerpen en in welke richting de
havenvertegenwoordigers
de
toekomst van de haven van
Antwerpen zien evolueren.

Verwacht wordt dat deze contacten
ook in de toekomst nog voordelen
voor de VEA jongeren met zich zal
meebrengen.

De deelname van de VEA jongeren
aan
de
Young
Potentials
netwerkdiner op 28 augustus is te
danken aan dit event.

Enquête VEA jongeren
Teneinde feedback te verkrijgen over de visie inzake de VEA jongeren
werd onlangs een enquête rondgestuurd waarop massaal werd
gereageerd. Hieruit is onder meer gebleken dat er enorme interesse is in
events gericht tot jongeren binnen onze sector. Vooral havenbezoeken,
bedrijfsbezoeken en een netwerkevent in de vorm van een BBQ scoorden
hoog. Tevens blijken jongeren toch niet zo bereid te zijn om informatie te
ontvangen via de sociale media zoals aanvankelijk gedacht. Informatie
verkrijgen via nieuwsbrieven/e-mail blijft hoog scoren.

Programma VEA jongeren 2013 - 2014
Aan de hand van de resultaten van de enquête, werd op 16 juli jl. door het VEA
jongerencomité een programma opgesteld voor 2013-2014:
Young Potentials netwerkdiner –28 augustus 2013
Het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen nodigt de VEA jongeren uit voor
een havenrondvaart met een 60-tal Europese Young Potentials uit de staal,
non-ferro en chemische industrie. Bedoeling is om deze Young Potentials vertrouwd
te maken met de mogelijkheden van de Antwerpse haven en de laatste
ontwikkelingen op het vlak van o.a. connectiviteit, cargo traceerbaarheid,
flexibiliteit, … Dit zal hun bedrijf helpen bij het uitbouwen van hun toekomstige
supply chain. Aan de VEA jongeren wordt de mogelijkheid geboden met deze Young
Potentials uit de industrie kennis te maken en deel te nemen aan een
havenrondvaart met diner op 28 augustus. Klik hier voor meer informatie.
Infosessie nieuwe actieve leden VEA jongerencomité - 3 september 2013
Op dinsdag 3 september zijn de nieuwe actieve leden van het VEA jongerencomité
welkom op een korte infosessie ter verduidelijking van het concept “VEA
JONGEREN”. Klik hier voor meer informatie.
Maritieme VEA quiz – 3 oktober 2013
Op donderdag 3 oktober zal de 2de editie van de ‘maritieme VEA quiz’ plaatsvinden
in Stuurboord. Het VEA jongerencomité werkt hieraan actief mee en daagt de
jongeren uit om mee te dingen naar de titel van ‘slimste expediteur 2013’.
Inschrijven is reeds mogelijk! Klik hier voor meer informatie.
Jaarlijks VEA feestmaal – 19 december 2013
Dit jaar zal het jaarlijks VEA banket plaatsvinden op 19 december in
het Antwerp Hilton Hotel. De mogelijkheid zal aangeboden worden
aan de VEA jongeren om aan te sluiten bij de ‘VEA jongeren tafel’.
Meer informatie hierover volgt in het najaar.
Bezoek Daurganckdoksluis - Voorjaar 2014
Bezoek conventionele terminal – Voorjaar 2014
VEA jongeren BBQ – Voorjaar | zomer 2014
Vrijblijvende netwerkdrinks
Elke derde donderdag van de maand organiseert het VEA jongerencomité informele
netwerkdrinks in café “Den Engel” waaraan vrijblijvend kan deelgenomen worden.
Noteer dus alvast volgende datum in uw agenda: 19 september.

Zoekfunctie Incoterms

Niet te missen events

Op de VEA website kan u een
interessante link
vinden naar een
module
door
middel waarvan
u steeds de
meest geschikte
Incoterm
kan
bepalen. De module werd opgesteld
door Koen Van Heusden, specialist
ter zake. Klik hier voor de module.

Noteer alvast ook volgende data in uw
agenda waarvan u nog op een later tijdstip
de uitnodiging zal ontvangen:
Seminarie Cyber Security
22 oktober 2013 van 14u00-17u30
Seminarie Supply Chain Visibility
7 november 2013 van 14u00 tot 18u00

Werkgroepen binnen het VEA jongerencomité
Binnen het VEA jongerencomité, werden onlangs 3 nieuwe werkgroepen opgericht:
Werkgroep communicatie, IT en sociale media
Werkgroep safety & security op de werkvloer (+ health & environment)
Werkgroep opleiding & promotie
Tussen deze werkgroepen en de reeds bestaande werkgroepen binnen VEA zal
voldoende wisselwerking gebeuren om te voorkomen dat er dubbel werk zal
verricht worden.
Ook voor douane werd binnen het VEA jongerencomité de wens geuit om hiervoor
een aparte werkgroep op te richten. Aangezien er reeds een werkgroep douane
binnen VEA bestaat, werd beslist dat geïnteresseerde jongeren zich te allen tijde bij
deze werkgroep kunnen aansluiten.
Mogelijkerwijze zullen er in de toekomst nog werkgroepen bijkomen of bepaalde
infosessies over interessante expeditie gerelateerde onderwerpen georganiseerd
worden. Voorstellen mogen te allen tijde worden doorgeven aan het VEA
jongerencomité.

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.

