STATUTAIRE ALGEMENE
VERGADERING VEA
29 februari 2012
Op woensdag 29 februari 2012 vond de Statutaire Algemene Vergadering van VEA plaats in het
Auditorium van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen. De belangrijkste punten op de
agenda waren de bestuursverkiezingen, de statutenwijziging, de bespreking van de begroting
alsook de uitreiking van de VEA Prijs.

Traditiegetrouw werden tijdens de Statutaire Algemene Vergadering de nieuwe bestuurders
verkozen:
 Dhr. Geert DE WILDE, Sea Freight Manager Benelux, SDV BELGIUM NV
 Dhr. Bart LOOS, Algemeen Directeur, FIEGE ANTWERPEN NV
 Dhr. Erik MATTHYSSENS, Branch Manager Oceanfreight, GEODIS WILSON BELGIUM NV
 Dhr. Jens ROEMER, Managing Director, A. HARTRODT (BELGIUM) NV
 Dhr. Mark VLAMINCKX, Director Oceanfreight Belgium, DHL GLOBAL FORWARDING
(BELGIUM) NV

Er werd afscheid genomen van een aantal gevestigde waarden
binnen het Bestuurscomité van VEA. Mevr. Francine Maria Van
Meenen en de hh. François Meersman en Guy Tombeur werden
door de Voorzitter hartelijk bedankt voor hun jarenlange
onbaatzuchtige inzet voor het beroep en de vereniging.

Om een betere werking van VEA te kunnen garanderen, werden
enkele wijzigingen aan de statuten aangebracht evenals aan het Reglement van Inwendige Orde
De diverse wijzigingen kunnen opgevraagd worden bij het secretariaat.
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De vergadering besliste om de bijdrage 2012 niet te verhogen. Een voorstel werd uitgewerkt over
een alternatieve ledenbijdrage voor leden die ressorteren onder een holdingstructuur.

Tijdens de Vergadering werd tevens de VEA Prijs uitgereikt aan
dhr. Mathias Adriaenssen voor zijn thesis “Geen vuiltje aan de
lucht? - internationaal zwaveluitstootbeleid voor de scheepvaart
en de gevolgen hiervan op deepsea shipping en de Europese
havens” met als promotor Dr. Christa Sys.
Het werk werd ingediend tot het bekomen van het diploma
master na master in de Maritieme Wetenschappen. Indien
gewenst, kan de desbetreffende thesis opgevraagd worden bij
het secretariaat van VEA.

De voorzitter wees nog op een aantal events die de VEA in de loop van het jaar zal organiseren:
 14 maart: Debate on US- trade in het Havenhuis
 3 mei: Strategisch seminarie over de toekomst van de expediteur in de ING Antwerpen
 13 december: VEA banket in Antwerp Hilton

Om de Statutaire Algemene Vergadering af te ronden, werd aan de aanwezigen een receptie
aangeboden.

Indien u hierover meer informatie wenst, gelieve dan contact te willen opnemen met het secretariaat van VEA:
VEA | Brouwersvliet 33 / Bus 1 | 2000 Antwerpen |  +32 (0)3 233 67 86 | E-mail: vea@vea-ceb.be
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