Nieuwsbrief 2022/1
Statutaire Algemene Vergadering
Op dinsdag 22 februari heeft de jaarlijkse algemene vergadering van
FORWARD Belgium online plaatsgevonden. De vergadering werd
ingeleid door de Voorzitter Jef Hermans.
Bestuursverkiezingen
Traditiegetrouw werden de verkiezingen gehouden voor de raad van
bestuur.
De 5 in te vullen mandaten worden ingevuld door:
 Frank De Fyn, COO, ArcelorMittal Logistics Belgium NV
 Walter Drossaert, Managing Director, Vedrova NV
 Bruno Gerardis, Managing Director, JAS Forwarding Worldwide
Belgium NV
 Jef Hermans, Managing Director, Portmade NV
 Sonia Montes, Commercial Director, Belfruco NV
Actuele dossiers – jaarrapport 2021
Tijdens het FORWARD Belgium netwerkevent dat in november vorig jaar
heeft plaatsgevonden, werden alle dossiers en prioriteiten voor 2022 die
binnen de verschillende commissies worden besproken, reeds
toegelicht. Een overzicht hiervan kan nagelezen worden in het
jaarrapport 2021 dat u hier kan downloaden (voor de Engelse versie klik
hier).
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 Anton Smidts voor zijn bachelorproef ‘Optimalisatie van
de keten door middel van custom-based slotting’ met als begeleider
Robin Gyssels en stagebegeleider Gert van Rillaer. Het werk werd
ingediend tot het bekomen van een professionele bachelor

bedrijfsmanagement, afstudeerrichting logistiek management aan de
Karel de Grote Hogeschool.
Omwille van de sterke mondelinge verdediging en de hoge persoonlijke
inzet bij de uitwerking van de masterproef, werd ook een eervolle
vermelding gegeven aan Wout Verellen en Daan Stuyven voor hun
masterproef “De implementatie van drones in de last mile logistiek in
Europa” met als promotor prof. dr. Roel Gevaers. Het werk werd
ingediend tot het bekomen van respectievelijk een Master in
de toegepaste economische wetenschappen en een master
Handelsingenieur aan de Universiteit Antwerpen.
Indien gewenst, kunnen de werken opgevraagd worden bij het
FORWARD Belgium secretariaat.
FORWARD Goals for sustainable development
Vorig jaar werd binnen de FORWARD 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 behaalden zopas het FORWARD Goals label:
 Eutraco NV
 Schenker NV
Aan de bedrijven werd een warme oproep gelanceerd om deel te nemen
aan de FORWARD Goals for sustainable development.
Young FORWARD Belgium
Stijn Verbist, ondervoorzitter Young FORWARD Belgium, lichtte een tipje
van de sluier over het programma van 2022.
Momenteel wordt er achter de schermen hard gewerkt aan de
voorbereiding van het jongerencongres Young Antwerp Anchorage dat
op 12 mei zal plaatsvinden. Het congres wordt georganiseerd i.s.m. ASV
TNG, Jong VOKA en YoungShip. Daarnaast wordt er bekeken of er terug
een FORWARD Cup kan ingepland worden. Ook de FORWARD Quiz –
die zal plaatsvinden op 27 oktober – zal mede georganiseerd worden
door Young FORWARD. Daarnaast zullen de after work drinks,
FORWARD Academy’s en bedrijfsbezoeken terug op het programma
worden gezet.

De volledige presentatie van de Statutaire Algemene Vergadering kan
hier gedownload worden.
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