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WERKING 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 Dominique Naulaerts (Bolloré Logistics Belgium NV)
als nieuw actief lid in hun midden verwelkomen. Een volledig overzicht van de actieve VEA
jongeren leden kan u hier vinden.
Wil u ook graag de activiteiten van de VEA jongeren mee ondersteunen? Aarzel dan niet
om ons te contacteren: jongeren@vea-ceb.be

VEA / VEA JONGEREN TERUGBLIK 2017
VEA rapport 2017
Naar jaarlijkse traditie werd een VEA rapport opgesteld
dat u hier kan downloaden. Wij verwijzen hierbij in het
bijzonder naar de pagina’s 28 t.e.m. 32 waar u een
aantal van de realisaties van de VEA jongeren kan
terugvinden.
De VEA jongeren zullen ook dit jaar deze koers verder
zetten!

VEA / VEA jongeren overzichtsfilm 2017
Voor zowel VEA als de VEA jongeren was
2017 een fantastisch jaar waarvan u
nog kan nagenieten in de overzichtsfilm
2017.

Jaarlijks VEA kerstdiner | 14 december
Ook waren de VEA jongeren massaal
aanwezig op het traditionele VEA
kerstdiner dat heeft plaatsgevonden op
donderdag 14 december.

Naar jaarlijkse traditie overhandigde de VEA jongeren Voorzitter, Koen Verhelst, de
wisselbeker van de VEA quiz officieel over aan “The open tops”, de quizploeg van CMA
CGM Logistics. Dé aftermovie van dit event kan u bekijken via volgende link:
https://youtu.be/gU4Q7l4m6ok

VEA FORWARD EDITIE 7
Naar aanleiding van het jaarlijks VEA kerstdiner werd
een 7de editie van het nieuwsmagazine VEA Forward
uitgegeven die u online kan raadplegen via volgende
link:
http://www.dynamoo.biz/bladerappvea/VEAforward-7/#. Wij vestigen hierbij speciaal uw aandacht
op pg. 6.

LEAN & GREEN VOOR EXPEDITEURS
In september 2016 startte VEA, in samenwerking met
het VIL (Vlaams Instituut voor de Logistiek), met een
eerste groep van 7 expeditiebedrijven – waarvan ook
een aantal actieve VEA jongeren deel uitmaakten
- aan een Lean & Green-programma, specifiek gericht
op expeditie- logistieke bedrijven.
Het heeft als doel om de CO²-uitstoot van de logistieke stroom op 5 jaar tijd met 20% te
verminderen. Daarbij gaat aandacht uit naar zowel de eigen interne bedrijfswerking als
naar de ganse logistieke keten. De officiële uitreiking heeft plaatsgevonden tijdens
het Lean & Green Benelux Congres op 6 februari. Dit was een primeur op Benelux niveau.
VEA leden/bedrijven die interesse hebben om in een volgend Lean & Green
traject te stappen, mogen een seintje geven aan het VEA secretariaat.

2018 ... NIET TE MISSEN EVENTS
Ondertussen is ook de eerste maand van 2018 weer achter de rug. De VEA jongeren
hebben nog niet stilgezeten en hebben achter de schermen reeds hard gewerkt aan hun
programma voor 2018:

5de VEA Academy | 13 maart 2018
Op dinsdag 13 maart organiseren de VEA jongeren
hun 5de “VEA Academy” met als thema “De 12 klassieke

fouten die verkoopprospecteurs en playboys gemeen
hebben". Klik hier voor de officiële uitnodiging en het
registratieformulier. Schrijf nog snel in want de plaatsen
zijn beperkt!

Netwerkdrink: VEA jongeren meets ASV The Next Generation | 15 maart 2018
Naar jaarlijkse traditie zal op donderdag 15 maart de netwerkdrink “VEA jongeren
meets ASV The Next Generation” plaatsvinden. De officiële uitnodiging volgt
eerstdaags.

3de VEA cup: 'afterwork edition' | 4 mei 2018
Op vrijdag 4 mei organiseren de VEA jongeren de 3de
VEA cup op de terreinen van Groenendaal te Merksem.
Wij ontvangen de spelers en supporters graag vanaf
17u00. De eerste wedstrijd staat gepland om 18u00.
Interesse tot deelname? Geef ons alvast een seintje op
het gekende VEA jongeren mailadres: jongeren@veaceb.be.
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Naar aanleiding van het 5-jarig bestaan van de VEA
jongeren mag u zich in mei verwachten aan een
spetterende avond in Bocadero. Noteer dus zeker
donderdag 31 mei 2018 in uw agenda!

VEA Jongeren - Vereniging Expediteurs Antwerpen
Brouwersvliet 33 - 2000 Antwerpen
Tel.: + 32 3 233 67 86

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.

