NIEUWSBRIEF 2018/2

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.
Wil u ook graag de activiteiten van de VEA jongeren mee ondersteunen? Aarzel dan niet
om ons te contacteren: jongeren@vea-ceb.be

Sluitingsdagen VEA jongeren scretariaat
Het VEA jongeren secretariaat zal op vrijdag 30 maart
(Goede Vrijdag) gesloten zijn in de namiddag. Op
maandag 2 april (Paasmaandag) zal het VEA jongeren
secretariaat ganse dag gesloten zijn.

SPONSORING VEA JONGEREN
VEA en VEA jongeren hebben voor de 3 grootste
events nl. de after work party ViEstA (31 mei), de 7de
editie van de VEA quiz (11 oktober) en het jaarlijks VEA
kerstdiner (13 december) enkele sponsor pakketten
uitgewerkt. Ook het sponsoren van de VEA Academies
behoort tot de mogelijkheden. De volledige brochure
kan u hier downloaden.
Wenst u één van onze sponsors te worden dan kan u
hiervoor contact opnemen met het VEA jongeren
secretariaat.

FEEDBACK RECENTSTE EVENTS
Blockchain: WTF: Waarschijnlijk Toch Fundamenteel? | 27 februari 2018
Samen met ASV The Next Generation en Jong Voka Antwerpen-Waasland organiseerden
de VEA jongeren een succesvolle informatiesessie rond Blockchain in het Havenhuis. Het
initiatief ging uit van het Havenbedrijf.

Voor een overvolle aula gaven onder andere consultant
Gerrie Smits en Christiaan Sluijs (CFO bij T-mining dat
aan blockchaintoepassingen werkt in de Antwerpse
haven) een antwoord op alle vragen over deze
technologie.
De presentatie kan u hier downloaden.
Enkele

sfeerbeelden

van

het

event

kan

u

hier

terugvinden.

VEA ACADEMY: "De 12 klassieke fouten die
verkoopprospecteurs en playboys gemeen hebben" | 13
maart 2018
Op dinsdag 13 maart organiseerden de VEA jongeren
hun 5de “VEA Academy” met als thema “De 12 klassieke

fouten die verkoopprospecteurs en playboys gemeen
hebben".
Omdat de VEA jongeren hun VEA Academies steeds op
een unieke locatie laten plaatsvinden, werd ditmaal
gekozen voor de ONTWIJDE KAPEL in het Klooster
van de Grauwzusters van de Universiteit Antwerpen.

Tijdens deze workshop werd de vergelijking gemaakt tussen een goede verkoopprospectie
en dating. Wat niet werkt om een afspraakje te versieren, werkt ook niet in de verkoop.
Meer informatie over dit thema kan u terugvinden op de website pagina van de spreker,
Francis Herssens.
Enkele sfeerbeelden kan u vinden op de VEA jongeren facebookpagina.

Netwerkdrink: VEA jongeren meets ASV The Next Generation | 15 maart 2018
Op donderdag 15 maart heeft naar jaarlijkse traditie de netwerkdrink “VEA jongeren
meets ASVTNG” plaatsgevonden. Deze netwerkdrink die samen georganiseerd werd met
ASV the next generation heeft plaatsgevonden in de Hannekesnest en kende een mooie
opkomst!

VEA JONGEREN IN HET NIEUWS

* Flows 28/02: Jongerenafdelingen Voka, VEA en ASV
verbroederen rond blockchain
* Flows 04/03: Dominique Naulaerts (Bolloré) vervoegt
eventcommissie VEA-jongeren
* Flows 14/03: VEA-Academy: "Prospecteur is het best geen
foute playboy"

NIET TE MISSEN VEA JONGEREN EVENTS
3deVEA cup: ‘afterwork edition’ | 4 mei 2018
Dit jaar organiseren de VEA jongeren hun 3de VEA-Cup
‘afterwork edition’ op vrijdag 4 mei 2018. De
terreinen van SV Groenendaal te Merksem zullen terug
het
decor
vormen
van
een
spannend
minivoetbaltornooi waaraan de ganse logistieke
gemeenschap kan deelnemen. Het winnende team kan
naar huis met de felbegeerde wisselbeker. Het volledige
reglement kan u hier downloaden. Interesse om deel te
nemen? Contacteer het VEA jongeren secretariaat.
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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.

