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Werking Young FORWARD 

 
De mandaten van de voorzitter en ondervoorzitters binnen Young 
FORWARD Belgium lopen ten einde. Allen zijn herverkiesbaar.  
Ondervoorzitter Birgit Van Dijck (Vedrova) heeft echter te kennen 
gegeven dat ze – omwille van persoonlijke redenen – haar mandaat niet 
verder zal opnemen. Uiteraard wensen wij haar alvast te bedanken voor 
haar inzet de afgelopen jaren! 
 
Geïnteresseerden die een bestuursfunctie binnen Young FORWARD 
wensen op te nemen en lid zijn van FORWARD Belgium kunnen hun 
kandidatuur nog indienen tot 16 juni 2021.  
 
Contacteer het Young FORWARD secretariaat voor meer informatie.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Samenwerking Young FORWARD 
 

 
ASV The Next Generation 
 
Maritieme drugstrafiek via de haven van Antwerpen 
Op donderdag 17 juni organiseert ASV TNG i.s.m. Young FORWARD 
de infosessie ‘Maritieme drugstrafiek via de haven van Antwerpen – 
omkadering van de drugsproblematiek’. Tijdens deze online infosessie 
zal de FGP een aantal topics toelichten en ook tips geven over hoe je je 
kan beschermen en reageren wanneer je wordt benaderd. Ook de 
sensibiliseringscampagnes die de voorbije maanden door Cepa & 
Alfaport Voka werden gelanceerd in het kader van "Onze haven 
drugsvrij" zullen aan bod komen.  
 
Deze infosessie is exclusief voor 
leden van ABAS, ASV, FORWARD 
Belgium, KVBG en Alfaport Voka.  

 

Meer info en 
inschrijven 

 

 

 

 
 
 

 

Animatiefilm douanedeclarant
 

 
Animatiefilm beroep douanedeclarant  
 
Wil je meer te weten komen over wat een douanedeclarant net doet 
binnen de haven? Bekijk dan zeker volgende animatiefilm: 
https://youtu.be/SJr7hHwxYZ4 
 
Ook andere filmpjes over verschillende beroepen in de haven kan je op 
de socials van www.jobsindehaven.be terugvinden! 

 

 
 
 

 
 

Uitstel FIATA World Congress – 
Young Logistics Challenge 

 
 

Er werd zopas beslist om het FIATA World Congress van dit jaar uit te 
stellen tot 2023 omwille van COVID-19. De nieuwe datum van het 
congres in 2023 zal later bekend gemaakt worden. Lees hier het 
persbericht.  
 
De geplande Young Logistcis Challenge zal echter wel nog 
plaatsvinden maar later op het jaar. Wij brengen onze leden hiervan zo 
snel mogelijk op de hoogte.  

 

 
 
 

 

Onze haven drugsvrij 
 

 
Via welke kanalen kan je een melding doen?  
 
In het kader van de campagne 'Onze haven drugsvrij' werd een 
nieuwe video gelanceerd: 'Via welke kanalen kan je een melding doen?  
De video kan u hier bekijken. 
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Deze nieuwbrief werd u verzonden door: 
 

 
 

Young FORWARD Belgium 

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

jongeren@forwardbelgium.be 
www.forwardbelgium.be 

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