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Statutaire algemene 
vergadering | 28 februari 2023

 
 
Op dinsdag 28 februari 2023 heeft de jaarlijkse statutaire algemene 
vergadering van FORWARD Belgium plaatsgevonden in zaal Anker 
van het CEPA gebouw. De vergadering werd ingeleid door 
Voorzitter Jef Hermans 
 
 
FIATA World Congress 2023 
  
2023 vormt een speciaal jaar voor FORWARD Belgium aangezien we in 
oktober dit jaar het FIATA World Congress verwelkomen in Brussel. Het 
is de hoogmis voor de wereldwijde expediteursgemeenschap, waar 
zowel logistieke spelers van over de ganse wereld zullen aanwezig zijn 
als talrijke internationale organisaties, gerenommeerde sprekers, politici, 
academici en niet te vergeten de Young Logistics Professionals, de 
toekomst van onze sector. Meer info: https://fiata2023.com  
 
 
Bestuursverkiezingen 
  
Traditiegetrouw werden de verkiezingen gehouden voor de raad van 
bestuur. 
 
De in te vullen mandaten worden ingevuld door:  
 

 Veerle Goolaerts, Manager Client Support, Grimaldi Belgium NV 
 Dirk Jacobs, CEO, Bolloré Logistics Belgium NV 
 Tia Meyvis, Director IT & Innovation, Ahlers Belgium NV 
 Johan Proost, Managing Director, Express Global BV 

 
Tia Meyvis en Dirk Jacobs treden als nieuw verkozen bestuurders toe tot 
de raad van bestuur.  
 
De vergadering beslist om het mandaat van Marc Huybrechts 
uitzonderlijk met 1 jaar te verlengen. 
 
Namens FORWARD Zeebrugge zal Raymond Troch als waarnemend lid 
aangesteld blijven in de raad van bestuur. 
 
 
UITREIKING FORWARD Belgium Award 
 
Uit de bachelor- en masterproeven die dit jaar werden ingediend om mee 
te dingen naar de FORWARD Belgium Award, werd beslist om de prijs 
uit te reiken aan Arthur Demey voor zijn bachelorproef: ‘Optimalisatie 
van afvalstromen. Van kosten naar opbrengsten’ met als promotor 
Steven Claus en externe promotor Jef Van Tricht. Het werk werd 
ingediend tot het bekomen van een bachelor in bedrijfsmanagement, 
afstudeerrichting Supply Chain Management aan Thomas More 
Mechelen.  
 
 
FORWARD Goals for sustainable development 
 
In 2021 werd binnen de FORWARD Belgium commissie duurzaamheid 
het duurzaamheidslabel FORWARD Goals in het leven geroepen. 
Bedrijven die kunnen aantonen dat ze inzetten op de SDG’s aan de hand 
van concrete acties die ze binnen hun bedrijf nemen, komen in 
aanmerking voor het label.  
 
Volgende bedrijven mochten tijdens de statutaire algemene vergadering 
het FORWARD Goals label ‘GOLD’ in ontvangst nemen: 

 Schenker 
 Manuport Logistics 
 BDP International 
 JAS Forwarding Worldwide Belgium 
 Haeger & Schmidt Logistics Belgium 
 Embassy Freight Services Europe 
 TCI Carriers 
 Bolloré Logistics Belgium 

 
Manuport Logistics mocht tevens de FORWARD GOALS Award 2022 
in ontvangst nemen, deze Award wordt jaarlijks uitgereikt aan de firma 
die het meest originele project of dossier heeft ingediend.  
 
Aan de bedrijven werd een warme oproep gelanceerd om deel te nemen 
aan de FORWARD Goals for sustainable development.  
 
 

https://fiata2023.com/
https://forwardbelgium.be/FORWARD-Goals
https://forwardbelgium.be/Flexpage/DownloadFile?id=46780
https://forwardbelgium.be/Download.ashx?id=40998


 

Young FORWARD Belgium  
  
Stijn Verbist, ondervoorzitter Young FORWARD Belgium lichtte de 
werking van Young FORWARD Belgium toe en gaf een overzicht van 
de afgelopen events.  
  
Young FORWARD Belgium heeft in 2023 nog volgende events op de 
agenda staan:  

 9 maart en 27 april: ‘Supply Chain Experience Days’, een 
initiatief van Karel de Grote Hogeschool en het Havencentrum 
waaraan ASV TNG en Young FORWARD Belgium hun 
medewerking zullen geven. 

 15 maart: FORWARD Academy ‘Tijdloze beleggingsstrategieën’ 

 5 mei: 6de FORWARD cup 

 28 juni: FORWARD Academy ‘Macro-economische trends’ 

 3 oktober: Young Logistics Challenge 

 23 november: FORWARD Quiz i.s.m. FORWARD Belgium 
 
 
De volledige presentatie van de Statutaire Algemene Vergadering kan 
hier gedownload worden. 
 
Ten slot werd aan de aanwezigen een receptie aangeboden zodat 
verder kon nagepraat worden over de besproken thema’s. 
 
Enkele sfeerfoto’s kunnen hier bekeken worden.

 

Deze nieuwbrief werd u verzonden door: 
 

 
 

FORWARD Belgium 

Brouwersvliet 33/Bus 1 
2000 Antwerpen 
Tel: 03/233.67.86 

info@forwardbelgium.be 
www.forwardbelgium.be 

 
Als u geen nieuwsbrieven meer wenst te ontvangen kan u zich hier afmelden.  
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