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Werking Young FORWARD Belgium 

 

 

Nieuwe naam én nieuw logo 

 

 

Nadat de Antwerpse vereniging VEA wijzigde in de nationale vereniging FORWARD Belgium, was het ook 
tijd om de jongerenafdeling van een nieuwe naam te voorzien.  

 

 

 

Na een oproep in Flows om een originele naam te vinden, werd 
uiteindelijk gekozen om de jongerenafdeling om te dopen tot 
Young FORWARD Belgium, een inzending van Annick 
Dekeyser, Marketing Expert Antwerp Port Authority. Lees hier 
meer.   
  
De nieuwe naam bracht ook een nieuw logo met zich mee.  
  

 

 

Bestuursverkiezingen  
   
De mandaten van de huidige bestuursleden van Young FORWARD Belgium lopen ten einde. De 
nieuwe kandidaten zullen de komende weken hun visie kenbaar komen maken aan de raad van 
bestuur van FORWARD Belgium waarna Young FORWARD Belgium in september met een nieuw bestuur 
van start zal gaan.   
Wij wensen hierbij alvast de huidige bestuursleden van harte te bedanken voor hun inzet de afgelopen 
jaren.  
  
Kent u iemand of heeft u zelf interesse om deel uit te maken van de commissie Young FORWARD 
Belgium? Contacteer dan het secretariaat: jongeren@forwardbelgium.be.  

 

 

 

 
 

INSTAGRAM: Jij. De Haven. De 
Wereld. 
 
In juni nam Young FORWARD Belgium een week de instagram 
pagina van “Jobs in de haven” over. Klik hier voor meer info.  
  
#myjobisbetterthanyours 

 

https://www.flows.be/nl/logistics/jongerenafdeling-forward-belgium-houdt-wedstrijd-voor-nieuwe-naam?fbclid=IwAR3BSx8-DvIG_oWai8gDjiXGNIHYd8cw81ALCd73pja1sKkET7wxI3kvLds
https://www.flows.be/nl/logistics/vea-jongeren-heten-voortaan-young-forward-belgium
mailto:jongeren@forwardbelgium.be?subject=Commissie%20Young%20FORWARD%20Belgium
mailto:jongeren@forwardbelgium.be?subject=Commissie%20Young%20FORWARD%20Belgium
https://www.instagram.com/jobsindehaven/?fbclid=IwAR1guR2cE1tRdMUTX0t_QwitzU7sAv2sDXf_Kgrffldm4JQVeUMu2qvBOLM
https://www.instagram.com/explore/tags/myjobisbetterthanyours/


 

ViEstA: dé after work party van 2019  

 

 

 

Op donderdag 6 juni was het weer zover … dé avond waar de 
ganse maritieme / logistieke sector naar uitkijkt …. ViEstA! Ook 
dit jaar werd gekozen voor Bocadero, dé ultieme locatie voor 
een heuse after work party. Nagenieten kan via de aftermovie die 
u hier kan bekijken of via de sfeerfoto’s die u kan terugvinden op 
de Facebook pagina Young FORWARD Belgium.  
De volledige nieuwsbrief kan u hier lezen. 
 

 

 
 

 

FORWARD Academy's 
 
Op 18 juni organiseerde Young FORWARD Belgium bij Spéciale 
Belge Taproom de FORWARD Academy “Vergroot je Obama-
factor!" met als gastspreker Luc Cipers. 
Enkele sfeerbeelden kan u terugvinden op de Facebook pagina 
van Young FORWARD Belgium. De aftermovie kan u hier 
bekijken.  

 
 

 

De volgende FORWARD Academy zal plaatsvinden op dinsdag 22 oktober @ Chocolate Nation waar 
gastspreker Jef Brouwers de deelnemers zal vergezellen op een boeiende avond. Noteer deze datum dus 
alvast in uw agenda! 
  

 

 
 

 

8ste FORWARD Belgium quiz 
 
Op donderdag 10 oktober slaan FORWARD Belgium & Young 

FORWARD Belgium de handen in elkaar voor de 8ste FORWARD 
Belgium quiz … dé dag waarop de strijd zal aangegaan worden 
om de fel begeerde wisselbeker in ontvangst te nemen.  
  
Reserveer dus alvast deze datum in uw agenda! 

 

 

Voet aan Wal: Jobfestival |  12 september '19 

 

 

 

Part of Antwerp organiseert op 12 september samen met 
Talentenstroom, Talentenfabriek, Alfaport Voka en Port Of 
Antwerp, het jobfestival ‘Voet aan wal’. Geen klassieke 
jobbeurs, maar een dag met workshops, interessante sprekers, 
foodtrucks, een interactieve havensimulatie in Lego, een 
fietstocht, presentaties op het water, ....  
  
De dag zal afgesloten worden met een afterwork drink met DJ 
Dave Lambert. Klik hier voor meer informatie. 
 

 

 

https://youtu.be/Jx_UUaxJ8tc
https://www.facebook.com/pg/youngFORWARDBelgium/photos/?tab=album&album_id=1054060998120690
https://bit.ly/2XdBIZ6
http://www.specialebelgetaproom.be/
http://www.specialebelgetaproom.be/
https://www.facebook.com/pg/youngFORWARDBelgium/photos/?tab=album&album_id=1056262234567233&__xts__%5B0%5D=68.ARDWO7edsIVFuPBKRsLY2KNbLV53Uq7doeArioJXd0WsZsxfyzcHtj6mUKfPoRp6NEVc2enpKXdmo-vl_FwGddYu1u8DINfPvMQqrsfIet9Ey831P2Wg1kfb-h6UpDOMaBROm2iinypeST1dzA-CKiIkHAIMpGUaCzrDCXZgiZeEbmsEQJ9zo7nmmo4i5TlaNBxP8lrpthaul7kIfjzygrgAnwGl_ddOgla1k_2XT6Tn11t7i6j3kgtM4xgZzN7luQSUK1gCsqRjNg3FWRPQIlYQrzwDFwMVtLApdwyfiFlijToH02GlTGtTyebuzMsa6covVkN3-pZE5pk3l2Xx4oS9REfAc2jix76CZ_kZ3vT3E05oqfmskdSz-Hfgb2lYkgQrnCEyqrZ4aKxClhkXmbBwoY5zIhoxkEIaz3_n2qP-mkQAADEZ08bPYeDannR4R-gGOobBgSV8o18EyycZxGpixxRo_eLwRr5izD4NJzHY_qlwQFW4OlMfWyE3XGu4YsmYoGU1KvHLyLWfXv6VfqO84e6RC8vDqYD6Jb48QA&__tn__=-UC-R
https://www.facebook.com/pg/youngFORWARDBelgium/photos/?tab=album&album_id=1056262234567233&__xts__%5B0%5D=68.ARDWO7edsIVFuPBKRsLY2KNbLV53Uq7doeArioJXd0WsZsxfyzcHtj6mUKfPoRp6NEVc2enpKXdmo-vl_FwGddYu1u8DINfPvMQqrsfIet9Ey831P2Wg1kfb-h6UpDOMaBROm2iinypeST1dzA-CKiIkHAIMpGUaCzrDCXZgiZeEbmsEQJ9zo7nmmo4i5TlaNBxP8lrpthaul7kIfjzygrgAnwGl_ddOgla1k_2XT6Tn11t7i6j3kgtM4xgZzN7luQSUK1gCsqRjNg3FWRPQIlYQrzwDFwMVtLApdwyfiFlijToH02GlTGtTyebuzMsa6covVkN3-pZE5pk3l2Xx4oS9REfAc2jix76CZ_kZ3vT3E05oqfmskdSz-Hfgb2lYkgQrnCEyqrZ4aKxClhkXmbBwoY5zIhoxkEIaz3_n2qP-mkQAADEZ08bPYeDannR4R-gGOobBgSV8o18EyycZxGpixxRo_eLwRr5izD4NJzHY_qlwQFW4OlMfWyE3XGu4YsmYoGU1KvHLyLWfXv6VfqO84e6RC8vDqYD6Jb48QA&__tn__=-UC-R
https://youtu.be/fFKh85QvVIs
https://www.chocolatenation.be/
https://ticka.be/nl/team/
https://www.partofantwerp.be/agenda/voet-aan-wal-jobfestival/
https://youtu.be/Jx_UUaxJ8tc
https://youtu.be/fFKh85QvVIs
https://www.partofantwerp.be/


 

 

PORTILOG: blijf fit voor de toekomst  
 
Bent u op zoek naar een opleiding in Scheepvaart, Expeditie, 
Logistiek of Douane? Bij Portilog bent u aan het juiste adres. De 
opleidingen zijn actueel, praktijkgericht en bouwen bruggen 
tussen vandaag en morgen. Klik op de opleidingskalender 2019-
2020 of ga naar www.portilog.be en kies uit het ruime aanbod 
aan open opleidingen voor de beginner, de meer ervaren 
medewerker en de expert.  
 
Inschrijven kan via de cursuskalender of via mijn.portilog.be 
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https://www.portilog.be/
https://www.portilog.be/wp-content/uploads/110619_PORTILOG_OPLEIDINGEN2019_FINAL_LRv2.pdf
https://www.portilog.be/wp-content/uploads/110619_PORTILOG_OPLEIDINGEN2019_FINAL_LRv2.pdf
http://www.portilog.be/
https://mijn.portilog.be/coursecalender.aspx?
https://mijn.portilog.be/Logon.aspx?ReturnUrl=%2fworkplace%2fDashboard.aspx
mailto:jongeren@forwardbelgium.be
https://www.forwardbelgium.be/
https://www.portilog.be/
https://twitter.com/YoungFORWARDBe
https://www.linkedin.com/groups/4740492/
https://forwardbelgium.be/~Jongeren.aspx
mailto:jongeren@forwardbelgium.be
https://www.youtube.com/channel/UCdXW2xkGj3Og8da0EftYt-g
https://www.facebook.com/youngFORWARDBelgium/

