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Het VEA jongerencomité
Het VEA jongerencomité bestaat uit een gedreven
groep jongeren die – in samenwerking met het
bestuurscomité 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.

Samenstelling VEA jongerencomité
Het VEA jongerencomité mocht recent een aantal nieuwe actieve leden in haar
midden verwelkomen:
dhr. Guy Thomas (SDV Belgium NV); mevr. Kim Clymans (BDP International
NV), dhr. Stefaan Heuten (BDP International NV) en mevr. Tia Meyvis (SDV
Belgium NV).
Klik hier voor een overzicht van het voltallige VEA jongerencomité.

Terugkoppeling ‘VEA Young Forwarders Day’
Op dinsdag 29 oktober werden de
VEA jongeren door het Gemeentelijk
Havenbedrijf Antwerpen uitgenodigd
voor een VEA Young Forwarders Day,
een infodag die volledig in het teken
van de expediteur stond.

De presentaties kunnen opgevraagd
worden op het VEA jongeren
secretariaat

Aan de hand van interessante
presentaties
werden
verschillende
aspecten van de haven en ons beroep
toegelicht. Na een lunch werd de dag
verdergezet met een havenbezoek.
Klik hier voor enkele sfeerbeelden.

Werkgroepen binnen het
VEA jongerencomité
Naast de werkgroep opleiding, promotie & communicatie is ondertussen ook de
werkgroep safety & security uit de startblokken geschoten.
Enige tijd terug hebben sommige leden van het VEA jongerencomité de wens
geuit om een werkgroep rond operationele problematiek op te richten. Beslist
werd om niet nog eens een afzonderlijke werkgroep hiervoor op te richten maar
van start te gaan met een meldpunt waarop eventuele operationele problemen
kunnen gemeld worden (jongeren@vea-ceb.be). Merkt het secretariaat dat er
structurele problemen tussen zitten, kan eventueel een ad hoc werkgroep
worden samengeroepen of zal het VEA secretariaat trachten om hiervoor een
geschikte oplossing te zoeken.
Tussen de werkgroepen binnen het VEA jongerencomité en de reeds bestaande
werkgroepen binnen VEA zal voldoende wisselwerking gebeuren om te
voorkomen dat er dubbel werk zal verricht worden.

Intermodaal boekingsplatform: realiseren van
schaalvoordelen
Het intermodaal boekingsplatform heeft als doel volumes te clusteren en een
modal shift via spoor en binnenvaart te realiseren. Op deze manier kunnen
nieuwe verbindingen naar het achterland worden opgestart en de competitiviteit
van de haven van Antwerpen worden vergroot.
Op vrijdag 8 november 2013 organiseerde VEA een brainstormingsessie rond het
thema “Intermodaal boekingsplatform”. Geconcludeerd kon worden dat de
aanwezige vertegenwoordigers positief waren over de opstart van het
intermodaal boekingsplatform.
Binnen enkele weken zal duidelijk worden of het boekingsplatform uit de
startblokken zal schieten.

Lancering India Natie
Samen
met
het
Gemeentelijk
Havenbedrijf Antwerpen en AMTOI (The
Association of Multimodal Transport
Operators of India) heeft VEA een
gezamenlijk digitaal platform ‘India Natie’
platform en de daarbij horende ‘Business
Directory’ opgericht. Dit platform heeft
tot doel de contacten te faciliteren alsook
om informatie uit te wisselen tussen Antwerpse en Indische expediteurs, verladers
en logistieke bedrijven.

Programma VEA jongeren
2013 - 2014
Jaarlijks VEA feestmaal – 19
december 2013
Dit jaar zal het jaarlijks VEA
feestmaal plaatsvinden op 19
december in het Antwerp Hilton
Hotel. Aan de VEA jongeren die zich
hiervoor hebben ingeschreven werd
de mogelijkheid aangeboden om aan
te sluiten bij de ‘VEA jongeren tafel’.

Vrijblijvende netwerkdrinks
Elke derde donderdag van de maand
organiseert het VEA jongerencomité
informele netwerkdrinks waaraan
vrijblijvend
kan
deelgenomen
worden.
De
eerstvolgende
netwerkdrink – waarop het glas zal
geheven worden op het nieuwe jaar
- zal doorgaan op donderdag 16
januari om 18u00.

Kostenindex van de
expeditie sector
Volgens het indexmodel voor de
expeditie sector, opgesteld door het
BITO
(Belgisch
Instituut
der
TransportOrganisatoren) i.s.m. VEA,
waarbij de evolutie van de interne
kosten van het expeditiebedrijf
berekend worden is de kostprijsindex
tussen oktober 2012 en oktober 2013
gestegen met 1,37 %.
Bij
de
berekening
van
de
kostprijsindex
werd
ook
een
prognose
voor de volgende 12
maanden gemaakt. Voor de periode
'oktober 2013 oktober 2014'
werd
een
verwachte
kostenstijging
van
1,34
%
verkregen.

Bezoek aan de bouwwerf “Deurganckdoksluis grootste sluis ter wereld” – 20
maart 2014
Op donderdag 20 maart 2014 om 16u00 plant het VEA jongerencomité een
bezoek aan de werf “Deurganckdoksluis”. Verdere informatie hieromtrent volgt
begin 2014. Noteer alvast de datum in uw agenda!

Contactgegevens VEA jongerencomité
VEA Jongerencomité
Brouwersvliet 33 / Bus 1
2000 Antwerpen
Tel.: +32 (0)3 233 67 86
E-mail: jongeren@vea-ceb.be
Website: http://www.vea-antwerpen.be/~Jongeren.aspx
Follow us @

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.

