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VEA JONGEREN

De VEA jongeren bestaan uit een gedreven groep jongeren die – in
samenwerking met de raad van bestuur van VEA – tijdens een aantal formele
en informele bijeenkomsten de belangen van de expeditie sector bespreekt,
ideeën

uitwisselt

en

bekijkt

expediteursgemeenschap

kunnen

hoe

ze

bijstaan

bij

jongeren

binnen

dagdagelijkse

de

problemen

waarmee ze geconfronteerd worden. Klik hier voor een overzicht van de VEA
jongeren.

2016 ... EEN JAAR OM IN SCHOONHEID AF TE SLUITEN
Eindejaarnetwerkdrink | 8 december 2016
De

VEA

jongeren

hebben

2016

in

schoonheid

afgesloten tijdens hun eindejaarnetwerkdrink die heeft
plaatsgevonden op donderdag 8 december in “Den
Hannekesnest”.

Jaarlijks VEA kerstdiner | 15 december 2016
Ook waren de VEA jongeren massaal aanwezig
op het traditionele VEA kerstdiner dat heeft
plaatsgevonden op donderdag 15 december.
Naar jaarlijkse traditie overhandigde de VEA
jongeren

Voorzitter,

Koen

Verhelst,

de

wisselbeker van de VEA quiz officieel over aan
“Schenkert ze nog eens vol”, de quizploeg van
Schenker NV. Dé aftermovie van dit event kan u
bekijken

via

volgende

link:

https://youtu.be/bIADOR8dgzk

VEA rapport en overzichtsfilm 2016
De verwezenlijkingen van VEA/VEA jongeren in 2016
werden gebundeld in het online VEA rapport: Dit
betekende VEA voor u in 2016. Het resultaat hiervan
kan u hier downloaden. Kortom voor zowel VEA als de
VEA jongeren was 2016 een fantastisch jaar waarvan
u nog kan nagenieten in de overzichtsfilm 2016.

2017... EEN JAAR MET HOGE VERWACHTINGEN

Ondertussen is ook de eerste maand van 2017 weer achter de rug. De VEA
jongeren hebben nog niet stilgezeten en hebben achter de schermen reeds
hard gewerkt aan hun programma voor 2017:

Bezoek Havenhuis | 2 februari 2017
Op donderdag 2 februari heeft het Havenbedrijf
Antwerpen de VEA jongeren en ASV The Next
Generation uitgenodigd voor een presentatie en
rondleiding in het nieuwe Havenhuis. Dit bleek
een succesvolle formule te zijn die we hopelijk in
de nabije toekomst terug kunnen aanbieden.
Klik hier voor het bericht dat hierover in Flows is
verschenen.

VEA Academy 2017
Op woensdag 15 februari organiseren de VEA jongeren hun 2de VEA
Academy. Frank Rengelink zal tijdens deze infosessie het thema “Ik word
Manager, wat nu?” aansnijden.

Wegens de succesvolle formule is de 2de VEA
Academy reeds volzet. Wenst u toch nog deel te
nemen, graag dan een seintje op het VEA
jongeren

mailadres

(jongeren@vea-ceb.be)

zodat wij u op de wachtlijst kunnen zetten.
Hiermee delen wij u ook reeds mee dat de 3de
VEA Academy zal plaatsvinden op dinsdag 9
mei. Deze sessie staat in het teken van
netwerken. Dimitri Verhoye zal namelijk het
topic

“Secrets

of

networking:

Hype,

noodzakelijk kwaad of deel van ons leven?”
onder de loep nemen.

2deVEA cup | 13 mei 2017
Op zaterdag 13 mei organiseren de VEA jongeren de 2de VEA cup op de
terreinen van Groenendaal te Merksem. Interesse tot deelname? Geef ons
alvast een seintje op het gekende VEA jongeren mailadres: jongeren@veaceb.be

VEA jongeren after work party “ViEstA” | 1 juni 2017
Naar aanleiding van het 4-jarig bestaan van de VEA jongeren mag u zich in juni
terug verwachten aan een spetterende avond. De locatie geven we voorlopig
nog niet prijs maar noteer alvast donderdag 1 juni 2017 in uw agenda!

BEVRAGING JOBSTUDENTENBANK

Vorig jaar werd binnen de VEA jongeren werkgroep Talent Development de
jobstudentendatabank

in het leven geroepen. Opzet hiervan was om

studenten met een logistieke achtergrond de kans te bieden om een inhoudelijk
interessante vakantiejob uit te oefenen en hen zo te laten proeven van het
‘échte’ expediteursleven door hun theoretische kennis te koppelen aan de
praktijk.
De VEA jongeren houden momenteel een onderzoek bij de leden/bedrijven van
VEA teneinde de jobstudentendatabank mee te helpen groeien. De resultaten
van deze bevraging zullen meegedeeld worden in een volgende nieuwsbrief.

ACTIEVE VEA JONGEREN GEZOCHT

Teneinde al de activiteiten mee te ondersteunen zijn de VEA jongeren nog op
zoek naar enkele enthousiastelingen die onder 1 of meerdere van deze zaken
hun schouders willen steken.
Bent u werkzaam bij een VEA jongeren lid/bedrijf en gepassioneerd door de
expediteurssector? Kan u af en toe eens een uurtje vrijmaken en wil u deel
uitmaken van een jong dynamisch team? Interesse? Aarzel niet om ons te
contacteren: jongeren@vea-ceb.be

VEA FORWARD EDITIE 5

Naar aanleiding van het jaarlijks VEA kerstdiner
werd een vijfde editie van het nieuwsmagazine
VEA Forward uitgegeven. Deze kan u online
raadplegen

via

volgende

link:

http://www.dynamoo.biz/bladerappvea/VEAforward-5 Wij

vestigen

hierbij

speciaal

uw

aandacht op pagina 4.
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