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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. Klik hier voor een overzicht van
het voltallige VEA jongerencomité.

Werkgroepen binnen VEA en het
VEA jongerencomité
Binnen het VEA jongerencomité zijn er 3 werkgroepen actief: Events, Promotie en
Safety & Security. Heeft u ook interesse om actief VEA jongeren lid te worden en
mee uw schouders te zetten onder één van deze werkgroepen? Contacteer dan
het VEA jongeren secretariaat: jongeren@vea-ceb.be.
Ook binnen VEA zetelen een aantal VEA jongeren in de werkgroepen: Douane,
Promotie en Zeetransport. Contacteer het VEA secretariaat indien u interesse
heeft om één van deze werkgroepen te vervoegen: vea@vea-ceb.be.

Terugkoppeling recente events
Brussels Airport – behind the scenes | 26 augustus 2014
Op uitnodiging van onze collega’s, de BAFI jongeren, kregen de VEA jongeren op
dinsdag 26 augustus de kans om een bezoek te brengen aan Brussels airport.
“Na een presentatie van Brussels Airport en de
BAFI jongeren organisatie, kregen we een unieke
kijk achter de schermen. Een effectief bezoek bij
een handling agent en een tour op de luchthaven,
zowel aan cargo- als passagierszijde, zijn een échte aanrader. We kregen plaatsen
te zien waar je normaal gesproken niet komt. Zo konden we een ULD build-up
volgen en na een strenge security controle de dynamiek, misschien wel hectiek,
ervaren op de tarmac. Bagagebanden, highloaders, vliegtuigloodsen, zijn slechts
een fractie van wat we te zien kregen.
Kortom, voor herhaling vatbaar en een leuke eerste aanzet om nauwer samen te
werken in de toekomst.
Als ik binnenkort weer het vliegtuig neem, kijk ik in ieder geval anders naar de
luchthaven.”
- Isabelle Verhoeven | Voorzitter werkgroep Safety & Security -

Bezoek “Deurganckdoksluis, grootste sluis ter wereld” | 18 september 2014
Op donderdag 18 september organiseerde het VEA jongerencomité voor de 2de
keer een bezoek aan de bouwwerf “Deurganckdoksluis
grootste sluis ter wereld”.
Na een korte verwelkoming, werden de aanwezigen
getrakteerd op een presentatie over de bouw van de
“Deurganckdoksluis” dat daarna gevolgd werd door een
geleid bezoek aan de bouwwerf.
Klik hier voor enkele sfeerbeelden.

3de editie van de Maritieme VEA Quiz | 25 september 2014
Op donderdag 25 september namen 33 ploegen in Stuurboord deel aan de 3de
editie van de Maritieme VEA Quiz om onderling uit te maken welke firma zich een
jaar lang de ‘slimste expediteur’ van Antwerpen mag noemen.

Programma VEA jongeren
2014 – 2015 …
een vooruitblik
Een nieuw werkjaar, een nieuwe
start, een nieuwe AGENDA! Na het
eerste levensjaar van de VEA
jongeren zijn we ondertussen toe
aan de agenda van het tweede
levensjaar. Ook voor dit werkjaar
hebben de actieve VEA jongeren niet
stil gezeten en werd er hard gewerkt
aan de uitwerking van een nieuwe
agenda:

Gedurende 10 vragenrondes over
allerhande
havengebonden
en
logistieke thema’s werd de kennis
getest van de 165 aanwezigen.
Aardrijkskunde, expeditie, actualiteit,
… alles wat ook maar iets te maken
heeft met de maritieme wereld kwam
aan bod.
Deze
3de
editie
werd
mede
verwezenlijkt door input van het VEA
jongerencomité en werd mede
hierdoor een succesvolle avond.
Klik hier voor de desbetreffende
nieuwsbrief.

2014
Samenwerking met Karel de Grote Hogeschool | Kick-off 9 oktober 2014
Op de Karel de Grote Hogeschool is in het 3de jaar logistiek management een
nieuw keuzevak ‘Global Forwarding’ gestart. Om de studenten te laten kennis
maken met de verschillende boeiende facetten van onze sector zullen een aantal
VEA jongeren - onder het mom van peter/meter - de studenten ondersteunen bij
het aanleren van enkele competenties (kritisch
reflecteren, transportplanning & expeditie,
klantgericht handelen alsook netwerken &
professionaliseren).
De officiële start hiervan zal plaatsvinden op donderdag 9 oktober.

VEA jongeren netwerkdrink | 6 november 2014
De netwerkdrinks zullen vanaf heden thematische drinks worden waarbij de
verschillende spelers uit de logistieke wereld zullen betrokken worden.
De eerstvolgende netwerkdrink zal gehouden worden op donderdag 6 november
waarbij ‘consolidatie’ in ‘the picture’ zal gezet worden. De officiële uitnodiging
volgt eerstdaags.

Start to … CMR
Naar aanleiding van het succes van de “start to .. AEO” ontbijtsessie
zal er dit jaar een “Start to ... CMR” ontbijtsessie plaatsvinden.
Wordt vervolgd.
Jaarlijks VEA banket | 18 december 2014
Zoals reeds aangekondigd, zal dit jaar het jaarlijks VEA banket plaatsvinden op
donderdag 18 december in Hilton Antwerp. De mogelijkheid zal terug
aangeboden worden aan de VEA jongeren om aan te sluiten bij de ‘VEA jongeren
tafel’. Meer informatie hierover volgt in het najaar maar noteer alvast deze
datum in jullie agenda’s!

VEA jongeren ~ een goed doel
De werkgroep event zal zich dit jaar tegen de kerstperiode inzetten voor een
goed doel. Wordt vervolgd.

2015
Ook 2015 belooft een druk gevuld jaar te worden. Hierna lichten wij al een tipje
van de sluier op:









Bij Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen zal een gastcollege op het
programma gezet worden dat gegeven zal worden door de VEA jongeren.
Een bezoek aan het Red Star Line museum, de luchthaven alsook een 3de
bezoek aan de Deurganckdoksluis worden mee in het programma
opgenomen.
Om de diversiteit in ons beroep te belichten zullen de VEA jongeren een
infoavond organiseren waarin de verschillende facetten in de expeditie
zullen belicht worden. Verkoop, operationele dossiers, douane, compliance
en claims zullen aan bod komen.
Omdat jongeren vaak kampen met plankenkoorts zal er dit jaar aandacht
worden besteed aan een seminarie waarin de tips en tricks bij het geven
van een presentatie zullen worden uitgewerkt. Een samenwerking met de
nodige experten zal hiervoor op punt worden gesteld.
Ook dit VEA jongeren werkjaar zal worden afgesloten met een spetterend
event eind mei/ begin juni.

Verder zullen de jongeren blijven deelnemen aan de VEA werkgroepen Douane,
Promotie en Zeetransport. Geïnteresseerde jongeren kunnen zich hiervoor steeds
inschrijven via jongeren@vea-ceb.be
Tot slot blijven jongeren brainstormen over de toekomst van de sector.

What we do today.... Brings the future!

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.

