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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.

Onze beste wensen voor 2015
Het VEA jongeren secretariaat wenst u een
succesvol 2015!!!

Samenstelling VEA jongerencomité
Het VEA jongerencomité mocht recent mevr. Louise Verbiest
(Interfreight Antwerp NV), mevr. Birgit Van Dyck (Vedrova NV) en dhr.
Philippe Van Goubergen (Vedrova 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@veaceb.be.

Terugkoppeling recente events
Ontbijtsess ie St art to … CMR | d onder dag 4 december 20 14
In navolging van de succesvolle ontbijtsessie “start to .. AEO” werd op donderdag 4
december een ontbijtsessie “Start to ... CMR” georganiseerd waaraan een 25-tal
VEA jongeren deelnamen. Tijdens deze ontbijtsessie werd de elektronische CMR op
een interactieve
manier
verduidelijkt.
Kik hier voor de
desbetreffende
presentatie.

Jaar lijks V EA banket | d on derda g 1 8 december 2 014
Op donderdag 18 december organiseerde VEA traditiegetrouw haar
jaarlijks banket in de prachtige Belle Epoque zaal van het Antwerp Hilton
Hotel. Ook vanuit de VEA jongeren was er een massale
opkomst.
De VEA Voorzitter, dhr. Johan Proost, feliciteerde tijdens het
jaarlijks banket het VEA jongerencomité – dat ondertussen
heel wat realisaties op haar palmares mocht schrijven - met
hun succes. Na 2 jaar is het VEA jongerencomité namelijk
uitgegroeid tot een boeiende groep van 28 actieve VEA jongeren. Hiernaast
vervoegden ondertussen 232 passieve leden de VEA jongeren. Klik hier voor de
desbetreffende nieuwsbrief.

VEA Rapport | Dit
betekende VEA voor u
in 2014
Teneinde
de
leden-bedrijven
voldoende te kunnen berichten
over welke projecten er voor hen
belangrijk zijn en in hoeverre de
VEA hen daarin
bijstaat, werd een
VEA rapport 2014
opgesteld.

Tijdens het jaarlijks VEA banket
kregen de aanwezigen ook de
première van dé VEA film
voorgeschoteld waaraan ook een
aantal VEA jongeren hebben
meegewerkt. Klik hier voor de
desbetreffende film.

Het resultaat kunt u hier vinden. Hard copy exemplaren kunnen
verkregen worden bij het VEA (jongeren) secretariaat.

Instream: slimme en efficiënte binnenvaart
In nauwe samenwerking met publieke en private partners is de haven van
Antwerpen continu op zoek naar nieuwe oplossingen om het aandeel van
binnenvaart uit te breiden. Vernieuwende maatregelen helpen verladers om hun
klanten in het Europese achterland snel te bereiken op een betrouwbare manier.
Op die manier zet de haven van Antwerpen de toon in de binnenvaart - als dé
haven voor binnenvaart in Europa. Klik hier voor meer info.

In 2015 staat samenwerking centraal
2015, Het jaar is nog maar net begonnen of de VEA jongeren zijn er weer stevig
ingevlogen.
Zo wordt er tussen VEA en VEA jongeren een mentorship opgestart waardoor de
inhoudelijke kennis alsook het netwerkplatform van onze actieve jongeren wordt
uitgebreid. De jongere zal de kans krijgen zijn
inhoudelijke bijdrage te leveren aan 1 van de
Commissies opgestart door VEA en dit in nauwe
samenwerking met zijn/haar mentor.
Verder richt de werkgroep promotie zijn pijlen
op samenwerkingsverbanden met scholen,
musea, en andere organisaties die onze jongeren
kunnen aanbelangen.
In het kort zal er door de jongeren een gastcollege gegeven worden in de Artesis
Plantijn Hogeschool Antwerpen.
Ten slotte werd het concept van onze netwerkdrinks ook aangepast. Zo
zullen zij zich in 2015 vooral richten op het netwerken met
verscheidene belangrijke actoren uit onze sector. Consolidators
werden reeds onder de loep genomen. Nu staan de haven van
Antwerpen, ASV en Pionira NV bovenaan het lijstje.
Naarmate het jaar vordert zullen verscheidene initiatieven verder
worden uitgewerkt. Het jaar zal ook deze keer afgesloten worden met
een spetterend event.
1 ding is zeker:

What we do today.. brings the future!
Caroline Gubbi
Voorzitter VEA jongeren

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.

