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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 dhr. Alexander Schmitz (Vollers Belgium NV)
als nieuw actief lid in haar midden verwelkomen.
Klik hier voor een overzicht van het voltallige VEA jongerencomité.

Verhuis VEA (jongeren)
vrijdag 14 februari

secretariaat

op

Op vrijdag 14 februari zal het VEA (jongeren) secretariaat
verhuizen naar de 8ste verdieping van het CEPA gebouw en zal het
(jongeren) secretariaat hierdoor telefonisch niet
bereikbaar zijn.

Terugkoppeling recente events
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.
Ook vanuit de VEA jongeren was er een massale opkomst.
Teneinde de VEA jongeren meer zichtbaarheid te geven werd er
kort gespeecht door Caroline Gubbi - Voorzitter VEA
Jongerencomité. Een kort overzicht werd gegeven over de
verwezenlijkingen in 2013 en de vooruitzichten voor 2014.

VEA jongeren nieuwjaardrink | 16 januari 2014
Op donderdag 16 januari hebben de VEA jongeren geklonken op
het nieuwe jaar tijdens hun eerste succesvolle nieuwjaardrink in
café Den Engel.
Een toffe sfeer, een goede opkomst en een gratis vat waren de
ideale mix om er een geslaagde avond van te maken!

Informatieve ontbijtsessie AEO | 22 januari 2014
Op woensdag 22 januari heeft de informatieve ontbijtsessie inzake AEO voor de
VEA jongeren plaatsgevonden. Klik hier voor de desbetreffende presentatie
waarin u tevens de resultaten van de “Test je kennis en win een ontbijt” quiz kan
terugvinden.
Tevens werd er in de werkgroep safety & security een one- pager opgesteld die u
een eenvoudige kijk geeft op heel het AEO gebeuren. Deze werd uitgedeeld aan
de deelnemers van de infosessie. Klik hier voor de online versie hiervan.
Voor meer informatie omtrent AEO verwijzen wij u graag door naar
http://fiscus.fgov.be/interfdanl/nl/aeo/index.htm of
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/policy_issues/customs_security/
aeo
Heeft u hieromtrent nog vragen dan kan u steeds contact
opnemen met het VEA jongeren secretariaat
(jongeren@vea-ceb.be) of rechtstreeks met de
douane (aeo.general@minfin.fed.be).

Intermodaal boekingsplatform: realiseren van
schaalvoordelen
Enkele jaren geleden is binnen VEA het idee ontstaan tot oprichting van een
Centraal Boekingsplatform voor de containerbinnenvaart. Wegens het toeslaan
van de economische crisis werd dit project echter on hold gezet.
Na rondvraag bij toekomstige potentiële gebruikers van het boekingsplatform, is
gebleken dat de tijd rijp is om het platform op te starten en dat dit een nuttig
instrument kan zijn voor expediteurs, die door het bundelen van volumes
schaalvoordelen kunnen realiseren.
Er wordt momenteel een businessplan uitgewerkt en de opstart begint concrete
vorm te krijgen.
Het boekingsplatform zal zich wel niet enkel meer toespitsen op de
containerbinnenvaart maar ook het spoorvervoer wordt meegenomen. Dit zou
een uniek initiatief zijn op Europees gebied.
Samenwerking en bundeling zullen aan de basis liggen van het succes van het
intermodaal boekingsplatform.

Programma VEA jongeren
2014
Algemene
Vergadering
VEA
jongerencomité | 11 februari 2014
Aangezien er binnen het VEA
jongerencomité
al
diverse
werkgroepen en subwerkgroepen
zijn, zal er op dinsdag 11 februari
een Algemene Vergadering van het
VEA
jongerencomité
worden
gehouden. Tijdens deze vergadering
zullen
alle
werkgroepen
en
subwerkgroepen kort toelichten
onder welke onderwerpen ze hun
schouders hebben gezet, wat ze al
verwezenlijkt hebben en wat hun
toekomstplannen zijn. Tevens kan op
deze manier toegelicht worden hoe
ver elke werkgroep staat en waar
eventueel extra hulp van de actieve
leden wenselijk is.

Gids rond
cybercriminaliteit
Met het oog op de toename van de
cybercriminaliteit,
hebben
het
Verbond
van
Belgische
Ondernemingen
(VBO),
de
International Chamber of Commerce
(ICC)
Belgium,
Microsoft
en
consultancybedrijf EY de "Belgian
Cyber Security Guide" gelanceerd. De
gids is in elektronisch formaat gratis
beschikbaar
via
de
websites
www.bccentre.be
of
www.iccbelgium.be/becybersecure
en www.vbo.be.

Bent u geen actief VEA jongeren lid
maar heeft u toch interesse om deze
Algemene Vergadering bij te wonen?
Stuur ons een mailtje naar het VEA
jongeren e-mailadres waarna u alle
praktische informatie zal ontvangen.
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
kortelings. Noteer alvast de datum in uw
agenda!
Volgende vrijblijvende netwerkdrink | 20 maart 2014
Op regelmatige basis organiseert het VEA jongerencomité informele netwerkdrinks
waaraan vrijblijvend kan deelgenomen worden. De eerstvolgende zal doorgaan op
donderdag 20 maart vanaf 18u00!

VEA jongeren event in KAFKA | 12 juni 2014
In navolging van de succesvolle VEA jongeren “launch” van vorig jaar, zal er op
donderdag 12 juni in KAFKA terug een VEA jongeren event doorgaan. Details
hieromtrent volgen in het voorjaar maar vergeet deze datum alvast niet in uw
agenda te zetten!

Opstart VEA werkgroep
zeetransport
Kortelings zal er binnen VEA een nieuwe werkgroep zeetransport van start gaan.
Zowel lokale havengebonden als Europese en internationale dossiers zullen
besproken worden. Op die manier kan VEA ook haar stem op internationaal niveau
duidelijker laten klinken via onze vertegenwoordigers binnen CLECAT en FIATA.
VEA jongeren die interesse hebben in deze werkgroep en bereid zijn om enkele
keren per jaar diverse maritieme topics te bespreken, kunnen zich nog steeds
opgeven bij het VEA secretariaat.

Samenwerking met Karel de Grote Hogeschool,
Talentenstroom & Jonge Haven
Met Karel de Grote hogeschool en Talentenstroom werden reeds de eerste
gesprekken gevoerd tot samenwerking.

Met Karel de Grote Hogeschool zal van start
gegaan worden met het ‘peterschap’ van
laatstejaarsstudenten. Het idee is om aan elke
laatstejaarsstudent een ‘peter’ toe te kennen
die hem/haar zal begeleiden en betrekken bij het dagelijkse expeditiegebeuren.

Ook met Talentenstroom staan momenteel 2
projecten op de agenda waarbij input vanuit
het VEA jongerencomité werd gevraagd:
24 maart: "Welkom in een wereld vol
vervoering"
25 april: Jonge Haven specifiek voor administratieve bedienden in de Logistiek.

Ook met Jonge Haven werden de eerste contacten tot
samenwerking gelegd.

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.

