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VEA jongeren in 2013 ...
Einde 2012 werden enkelen onder ons benaderd
door VEA met de vraag of er interesse bestond in
het uitbouwen van een VEA jongerencomité.
Dit jongerencomité zou de wisselwerking tussen jonge en ervaren professionals
binnen de logistieke sector kunnen verhogen, een breder draagvlak creëren alsook
praktische en operationele kennis voor de ganse expediteursgemeenschap ten
dienste kunnen stellen.
Vervolgens werden we als VEA jongeren in mei 2013 boven de doopvont gehouden
met ons startevent “The Launch”. Een toename in leden resulteerde in de
verkiezing van een VEA jongeren bureau dat vandaag bestaat uit een voorzitter
(Caroline Gubbi | BDP International NV), ondervoorzitter (Gregory Rubin |
Fiege Antwerpen NV), penningmeester (Krista Vervoort | Vedrova NV) en
secretaris (VEA secretariaat).
Het VEA jongeren bureau zet zich samen met 31 actieve VEA jongeren in
voor de uitbouw van het jongerencomité. Hierbij een goed evenwicht
vinden tussen informele en formele bijeenkomsten is het uitgangspunt.
Naast 31 actieve leden vervoegden reeds 109 passieve leden onze VEA jongeren.
Passieve leden worden via nieuwsbrieven, twitter, facebook & linkedin op de
hoogte gehouden van het reilen en zeilen van de VEA jongeren.
Het succes van de VEA jongeren heeft in 2013 geleid tot het organiseren van een
aantal informele sessies. Maandelijkse netwerkdrinks in café den engel werden
geïntroduceerd; een VEA
jongeren havendag, een ontbijt met
havenvertegenwoordigers alsook een rondvaart met jongeren uit de industrie
werden georganiseerd.
Naast de informele sessies konden de jongeren ook reeds deelnemen aan
een aantal seminaries en werkgroepen. Binnen de VEA jongeren werden
reeds 2 thematische werkgroepen opgericht. Een eerste werkgroep houdt
zich bezig met het promoten van de sector naar studenten en jongeren toe
alsook het onderzoeken van sociale media, organiseren van een nieuw
zomerevent, etc. De tweede werkgroep kaart onderwerpen die betrekking
hebben met safety, security & quality aan.
Met deze werkgroepen wensen de VEA jongeren inhoudelijk een steentje bij te
dragen aan de sector.
Ten slotte zorgt het e-mailadres (jongeren@vea-ceb.be) ervoor dat VEA jongeren
steeds een klankbord hebben om op terug te vallen. Ook kunnen geïnteresseerde
jongeren zich, via dit emailadres, steeds passief of actief lid maken van de VEA
jongeren.
Met 140 VEA jongeren werd reeds een sterke basis gevormd in 2013.
2014 zal het jaar van de uitbouw van deze sterke fundering zijn.

“The best is yet to come!..”
Het VEA jongerencomité wenst iedereen een succesvol 2014!

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.

