STATUTAIRE ALGEMENE
VERGADERING VEA
24 februari 2015
Op dinsdag 24 februari 2015 heeft de jaarlijkse Statutaire Algemene Vergadering van VEA
plaatsgevonden in zaal Delvaux van het CEPA gebouw. De vergadering werd ingeleid door
de VEA Voorzitter, Johan Proost.
De Voorzitter verwees in zijn inleiding naar de toekomstvoorspellingen die trendwatcher Herman Konings
vorig jaar had gemaakt en maakte hiervan de vertaalslag naar onze eigen sector: Mobile Commerce, Ecommerce & de logistieke uitdagingen en ‘Own your own data’ waren de thema’s die aan bod kwamen en
het werd duidelijk dat de algemene economische en maatschappelijk trends hun weerslag vinden in onze
eigen expeditiesector.

Na het inleidende woord van de Voorzitter werden de Statutaire Verkiezingen gehouden. Volgende
bestuurders werden verkozen:

Luk BUELENS, Directeur, BELFRUCO NV

Geert DE WILDE, CEO Benelux, SDV BELGIUM NV

Bart LOOS, Algemeen Directeur, FIEGE ANTWERPEN NV

Erik MATTHYSSENS, Project & Development Manager, GEODIS WILSON BELGIUM NV

Jens ROEMER, Regional Managing Director, A. HARTRODT (BELGIUM) NV

Tijdens de vergadering werd ook de VEA Prijs uitgereikt aan mevr.
Helena Van Rijsselbergen voor haar bachelorproef “Optimalisatie
doorlooptijden vrachtwagens. Hoe kan de betrouwbaarheid van het
beladingsproces verhoogd worden?”.
Omwille van het hoge niveau en het boeiende thema werd ook een
eervolle vermelding gegeven aan dhr. Bert Floryn voor zijn eindwerk
“Douanewaarde en Transfer Pricing. Complementaire begrippen?.
Beide werken kunnen opgevraagd worden bij het VEA secretariaat.

JOHAN P ROOST EN H ELENA V AN R IJSSELBERGEN
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Caroline Gubbi - Voorzitter VEA jongeren - gaf in een korte presentatie een overzicht van de activiteiten van
de VEA jongeren en de lopende projecten voor 2015.

De aanwezigen kregen vervolgens een stand van zaken aangaande het Centraal Boekingsplatform. Het CBP
kan een belangrijke factor betekenen in de hinterlandstrategie van onze haven maar het zal bovendien elke
expediteur de mogelijkheid bieden om intermodale producten aan te bieden aan zijn klant.

Hierna gaf de Voorzitter een toelichting over het plan VEA 2020.
Naast de bestaande commissies douane, promotie en zeetransport
zullen nieuwe commissies in het leven worden geroepen namelijk
Intermodaal, Logistiek, Breakbulk, Wegvervoer, Spoor en Legal.
Opzet is om de leden actief te laten participeren in deze commissies
en om een groter draagvlak te creëren.
De Voorzitter doet een warme oproep bij de leden-bedrijven om
bedienden af te vaardigen om in deze commissies te zetelen.
Klik hier voor de volledige presentatie.

Tot slot werd een toelichting gegeven over de nauwere samenwerking
tussen VEA en het VIL en dit door samen te werken bij het definiëren,
uitwerken en uitrollen van logistieke projecten. Het is de ambitie van VEA
om de resultaten van onderzoeksprojecten breder uit te rollen naar onze
ganse expediteursgemeenschap met als voornaamste doel de competitiviteit
van onze sector te vergroten en de bedrijven in te lichten omtrent de talrijke
opportuniteiten die ze kunnen aangrijpen in hun toekomststrategie.

Om de Statutaire Algemene Vergadering af te ronden, werd aan de
aanwezigen een receptie aangeboden.
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