Nieuwsbrief 2022/3
FORWARD event. Netwerk u de
zomer in!
Op 9 juni kon - na meer dan 2 jaar - eindelijk het jaarlijks FORWARD
event terug plaatsvinden. De meer dan 200 aanwezigen - uit de
Antwerpse haven- en logistieke wereld - konden elkaar terug ‘live’
ontmoeten tijdens een receptie & walking dinner en dit in de prachtige
Handelsbeurs Antwerpen
Tijdens het welkomstwoord van de voorzitter, Jef Hermans, werd
verwezen naar de verschillende crisissen waar we de voorbije jaren
mee geconfronteerd werden, Brexit, Corona, Oekraïne,… Toch heeft
onze sector zich goed kunnen stand houden en de rol van logistieke
dienstverleners en douanevertegenwoordigers heeft nooit eerder zo
sterk in de publieke belangstelling gestaan.
De voorzitter vervolgde zijn toespraak door een korte blik op de
toekomst te werpen. De komende jaren zullen namelijk nog spannende
tijden aankomen met veel interessante dossiers en gesprekken met
douane, noodzakelijke stappen op het vlak van digitalisering, zoeken
naar het juiste evenwicht met logistieke partners, rederijen, terminals en
vervoerders, aandacht voor het imago van onze sector en de uitdagingen
op de arbeidsmarkt.
De voorzitter maakte tevens van de gelegenheid gebruik om Eutraco en
Schenker te feliciteren met het behalen van het duurzaamheidslabel
FORWARD Goals dat vorig jaar binnen de FORWARD commissie
duurzaamheid in het leven werd geroepen.
Al de bedrijven die de voorbije periode het label in ontvangst mochten
nemen, werden nog eens in de ‘spotlights’ gezet:
Ahlers Belgium, Embassy Freight Services Europe, Portmade, Fast
Lines Belgium, Ziegler, Deloitte, H.Essers, Haeger & Schmidt, TCI
Carriers, FORWARD Belgium, Schenker en Eutraco.
Tot slot werden de aanwezigen nog warm gemaakt voor het FIATA
World Congres dat in 2023 zal plaatsvinden in Brussel. Bekijk hier de
promofilm.
Na het kort welkomstwoord van de voorzitter, werden de aanwezigen
uitgenodigd om te genieten van een overvloedig ‘walking dinner’ en
werden de festiviteiten verder gezet.
De foto’s van dit event kan u eerstdaags terugvinden op de FORWARD
Belgium website.
Wij wensen u alvast een deugddoende zomervakantie toe!

Met speciale dank aan onze sponsors om van het FORWARD event
‘Netwerk u de zomer in!’ een geslaagde avond te maken:
AIT Worldwide Logistics Belgium - Stream Software
Bolloré Logistics Belgium - JAS Forwarding Worldwide Belgium
BE-Trans - Portilog - Alaska Software - Fast Lines Belgium
Embassy Freight Services Europe - Organi
SL Logistics - Portmade - Gerlach & Co - MSC Belgium
SSC Consolidation - TB-Logistics - Square City
Port of Antwerp Bruges - DB Cargo Belgium - DFDS Belgium
Van Breda Risk & Benefits - Van Doosselaere Advocaten

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.

