JAARLIJKS VEA BANKET
19 december 2013
Op donderdag 19 december organiseerde VEA traditiegetrouw haar jaarlijks banket in de
prachtige Belle Epoque zaal van het Antwerp Hilton Hotel. Dit eindejaarsfeest kent een
lange traditie en vormt één van de meest succesvolle netwerkevents in onze haven,
waarop maritieme en logistieke bedrijven talrijk vertegenwoordigd zijn. Het was
wederom een uiterst geslaagde editie met een recordopkomst van meer dan 300
aanwezigen.
Naar aanleiding van de lancering van het digitale platform “India
Natie” – een samenwerkingsverband tussen het Gemeentelijk
Havenbedrijf Antwerpen, VEA en AMTOI (The Association of
Multimodal Transport Operators of India) was een delegatie vanuit
India overgekomen voor het jaarlijks VEA banket.

Naast de lancering van dit unieke platform, stond ook de prijsuitreiking
van de 2de Maritieme VEA Quiz op het programma. Schenker NV nam
trots de wisselbeker in ontvangst en mag zich gedurende een jaar lang
de slimste expediteur van Antwerpen noemen. Een verdiende titel
maar niet eenvoudig om dragen …

Traditiegetrouw werd ook een toespraak gegeven door de VEA
Voorzitter, dhr. Marc Huybrechts, die de aanwezigen trakteerde op een
overzicht van de gerealiseerde en lopende zaken binnen de VEA. Zijn
toespraak stond in het teken van de zeven deugden: moed;
rechtvaardigheid, wijsheid, naastenliefde, geloof, matigheid en hoop.
Onder laatstgenoemde punt werd er door de Voorzitter van het VEA
Jongerencomité, mevr. Caroline Gubbi, een korte toelichting gegeven over de werking van de
VEA jongerenafdeling en de toekomstplannen.
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Als slot van de avond werden de aanwezigen getrakteerd op een
dessertbuffet waar ze konden napraten onder begeleiding van het
sfeerorkest Le Temps Du Mois.

Met dank aan onze sponsors die het mede mogelijk gemaakt hebben om van het jaarlijks
VEA banket een geslaagde avond te maken:
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