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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.

Nieuw bureau VEA jongerencomité
Recent werden er verkiezingen gehouden binnen het VEA jongerencomité. De
nieuwe samenstelling van het VEA jongeren bureau ziet er als volgt uit:
Voorzitter
Ondervoorzitter
Secretaris
Penningmeester

Dhr. Koen Verhelst
Dhr. Christian Vermonden
VEA secretariaat
Dhr. Sam Jespers

Geodis Wilson Belgium NV
Ziegler NV
VEA
JAS Forwarding Worldwide
Belgium NV

Samenstelling VEA jongerencomité
Het VEA jongerencomité mocht recent mevr. Cindy Van Cothem als nieuw actief lid
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@vea-ceb.be.

Reglement van Inwendige Orde VEA jongeren
Na een screening van het RIO (Reglement van Inwendige Orde) van de
VEA jongeren werd vastgesteld dat de tekst diende aangepast te
worden aan de huidige werking. Tijdens de Algemene Vergadering van
de VEA jongeren die heeft plaatsgevonden op 16 juni, werd het nieuw
Reglement van Inwendige Orde goedgekeurd. Klik hier voor het
desbetreffende RIO.
Ook de VEA statuten worden momenteel herwerkt. De werking van het VEA
jongerencomité zal hierin mee opgenomen worden.

Heeft u operationele problemen? Laat het ons weten!
Indien u een oplossing zoekt voor eventuele operationele problemen die u moest
ondervinden tijdens het uitoefenen van uw job, mag u deze steeds melden aan het
VEA jongeren secretariaat (jongeren@vea-ceb.be) en zullen wij trachten om
hiervoor een geschikte oplossing te zoeken. Merkt het secretariaat dat er
structurele
problemen
tussen zitten, kunnen deze
besproken worden binnen de
bestaande VEA commissies
of kan er eventueel een ad
hoc
werkgroep
worden
samengeroepen om deze
problemen te bespreken.
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Studenten uit het 3de jaar bachelor logistiek management kunnen vanaf volgend
schooljaar het vak ‘Breakbulk in de haven van Antwerpen’ volgen.
De opleiding wordt georganiseerd in samenwerking met het Havenbedrijf
Antwerpen, Zuidnatie, CEPA, Boeckmans en de Hogere Zeevaartschool. De
bedrijven die hun medewerking verlenen, vaardigen sprekers af naar de campus en
ontvangen studenten op bedrijfsbezoek.
Breakbulk is een keuzevak van in
totaal 24 uren (terminalbezoeken
inbegrepen). Aan het einde van de
cursus is er niet alleen een
mondeling examen, maar moeten de
studenten
ook
een
groepspresentatie maken over een
bepaalde terminal of commodity.
Uit vier keuzevakken moeten alle laatstejaars er twee kiezen. De andere
keuzevakken zijn Global Forwarding (in samenwerking met VEA Jongeren),
Warehouse Design en Chartering.
Bron: http://www.flows.be/nl/trade/breakbulk-nieuw-vak-bij-karel-de-grote-hogeschool

Terugkoppeling recentste events
ChemCologne | 26 juni 2015
Op 26 juni jl. namen enkele actieve VEA jongeren deel aan een netwerkevent
van ChemCologne (the Rhineland chemical industry network). Opzet van dit event
was om hun leden uit Köhln kennis te laten maken met de haven van Antwerpen.
De actieve VEA jongeren werden uitgenodigd door het Gemeentelijk Havenbedrijf
Antwerpen om de groep met deelnemers te vervoegen.
Klik hier voor het volledige verslag en enkele sfeerbeelden.
VEA jongeren presents: 2 year celebration | 11 juni 2015
Naar aanleiding van hun 2-jarig bestaan, organiseerde het VEA
jongerencomité op donderdag 11 juni een heus netwerkevent
in Piaf.
De VEA jongeren mochten tijdens hun after work party “2 year
celebration” meer dan 400 aanwezigen uit meer dan 100
verschillende bedrijven verwelkomen.
De massale opkomst, het zomerse weer en een overheerlijke
BBQ maakte er een after work party van met zwoele zomerse ‘vibes’. Kortom de
ideale cocktail om te netwerken.
Hiernaast konden de aanwezigen zich
helemaal laten gaan op de muziek van
enkele selectief uitgekozen DJ’s: Tommy
Milfnikka en Turntable Dubbers.
Enkele sfeerbeelden kan u vinden op de
VEA jongeren facebook pagina.
Was u aanwezig op deze after work party? Dan
nodigen wij u graag uit om deel te nemen aan de
evaluatie zodat de VEA jongeren hun events in de
toekomst nog kunnen verbeteren. Klik hier voor
de enquête.
Bezoek aan de “Deurganckdoksluis, grootste sluis ter wereld” | 9 juli 2015
Op donderdag 9 juli organiseerde het VEA jongerencomité voor de 3de 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.

Gastronautica |
3 september 2015
Gastronautica is een vaste waarde
voor de maritieme sector en een
mogelijkheid om te netwerken en bij
te praten met collega's en
sectorgenoten. Voor meer informatie
over Gastronautica verwijzen wij
jullie graag door naar hun
desbetreffende facebook pagina:

https://www.facebook.com/GastronauticaAntwerpen?fref=ts
website pagina: http://www.gastronautica.be
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Havenrun | 12 september 2015
Op 12 september 2015 opent de Antwerpse haven
voor de eerste maal haar deuren voor de havenrun.
Door VEA en VEA jongeren werd een team met enkele
enthousiastelingen samengesteld onder leiding van de
VEA Voorzitter, dhr. Johan Proost. Samen zullen ze het
onderste uit de kan halen en de opbrengst zal
geschonken worden aan een goed doel.
Klik hier om te zien hoe u het VEA team kan steunen tijdens deze loopwedstrijd.

4de editie VEA Quiz | 1 oktober 2015
De 4de editie van de VEA quiz – die zal plaatsvinden op
donderdag 1 oktober in Stuurboord – zal dit jaar
gezamenlijke georganiseerd worden tussen VEA en de
VEA jongeren.
Wij doen hierbij alvast een oproep om als VEA jongeren
massaal deel te nemen en de strijd aan te gaan …
reserveer dus alvast 1 oktober 2015 in jullie agenda’s,
start alvast met ploegen samen te stellen, kies een
originele naam en wie weet mogen de VEA jongeren
zich dit jaar slimste expediteur noemen.

Jaarlijks VEA banket | 17 december 2015
Op donderdag 17 december zal naar jaarlijkse traditie het VEA banket
doorgaan in Antwerp Hilton Old Town waarop ook de VEA jongeren
zullen uitgenodigd worden! Reserveer dus alvast deze datum in jullie
agenda’s!

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.

