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WERKING VEA JONGEREN
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 hoe ze jongeren
binnen de expediteursgemeenschap kunnen bijstaan bij dagdagelijkse problemen waarmee
ze geconfronteerd worden.
De VEA jongeren mochten recent Tia Meyvis (Ahlers Belgium NV) als nieuw actief lid in
hun midden verwelkomen. Een volledig overzicht van de actieve VEA jongeren kan u hier
vinden.

AFTERMOVIE "ViEstA"
Op donderdag 1 juni 2017 konden de VEA jongeren 4
kaarsjes uitblazen. Dit werd traditiegetrouw gevierd met
de after work party “ViEstA”. Dit jaar werd als locatie
gekozen voor Bocadero: dé ultieme locatie om de 800
deelnemers uit de ganse logistieke sector te doen
genieten van een onvergetelijke avond. De aftermovie
van dit event kan u hier bekijken.

PROGRAMMA NAJAAR 2017
Algemene Vergadering & Netwerksessie | 26 september
Op dinsdag 26 september 2017 zal de Algemene
Vergadering van de VEA jongeren plaatsvinden in zaal
Anker van het CEPA gebouw. Wij staan dan graag even
stil bij de organisatie, de werkzaamheden en de
ambitieuze toekomstplannen van de VEA jongeren.
Na afloop van de vergadering bieden de VEA jongeren de aanwezigen graag de
gelegenheid aan om verder te netwerken met een hapje en een drankje. Dit is dus de
ideale moment om kennis te maken met de werking en de mensen achter de VEA
jongeren. Registreren kan nog via het desbetreffende registratieformulier.

4de VEA Academy: "Story Telling" | 3 oktober 2017
Op dinsdag 3 oktober organiseren de VEA jongeren
hun

4de

“VEA

Academy”.

Guido

Everaert

(www.justguidooohh.com) zal tijdens deze infosessie het
thema “Story Telling” aansnijden. De officiële
uitnodiging kan u hier downloaden. De vorige sessie was
alvast een groot succes dat bewijst de review video die
u hier kan bekijken. Deelnemen aan de sessie van 3
oktober kan nog mits registratie via het via het
desbetreffende inschrijvingsformulier. Wees er snel bij
want de plaatsen zijn beperkt!

Kick-off start event KdG | 5 oktober 2017
Karel de Grote Hogeschool zal in het schooljaar 20172018 terug het vak Global Forwarding aanbieden aan
de 3de jaarstudenten van de richting Logistiek
Management. Ze zullen hiervoor net zoals de voorbije
schooljaren samenwerken met een aantal VEA jongeren
in de vorm van een peter/meterschap.
Op deze manier worden de studenten ondersteund bij het aanleren van praktijkgerichte
competenties en maken ze kennis met de verschillende boeiende facetten van onze sector.
De VEA jongeren zijn momenteel nog op zoek naar enkele peters/meters. Wenst u zich
hiervoor zelf kandidaat te stellen of kent u iemand binnen uw bedrijf die hiervoor
eventueel in aanmerking komt, graag dan een seintje op het VEA jongeren mailadres.
Het kick-off event zal plaatsvinden op 5 oktober in het MAS Havenpaviljoen.

6de VEA quiz | 12 oktober 2017
Op donderdag 12 oktober 2017 organiseren VEA en
de VEA jongeren dé 6de VEA quiz.
Wil je samen met uw collega’s de uitdaging aangaan om
de fel begeerde wisselbeker in de wacht te slepen?
Schrijf dan nog snel in want er zijn nog maar een paar
plaatsen vrij!
Klik hier voor meer info.

VEA JONGEREN IN DE PERS
Koen Verhelst: "Flows-app nodig voor bereik jongere generatie"
Met Koen Verhelst, Voorzitter van de VEA jongeren schaart ook de jongere generatie aan
havenprofessionals zich achter Flows.
Voor veel jonge 'digital natives' is een app een must om
hen te bereiken. Klik hier voor het volledige artikel.

SAVE THE DATES
VEA jongeren Eindejaarnetwerkdrink | 30 november 2017
De eindejaarnetwerkdrink van de VEA jongeren zal dit jaar
doorgaan op donderdag 30 november in “Den Hannekesnest”
(Bordeauxstraat 7B - 2000 Antwerpen). Gelieve deze datum
reeds in uw agenda te willen noteren! De officiële uitnodiging
zal u nog op een later tijdstip ontvangen.
Jaarlijks VEA kerstdiner | 14 december 2017
Op donderdag 14 december zal naar jaarlijkse traditie het
VEA kerstdiner doorgaan in Antwerp Hilton Old Town waarop
ook de VEA jongeren zullen uitgenodigd worden! Reserveer
dus alvast deze datum in jullie agenda’s!
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