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Werking Young FORWARD 

 
FORWARD Belgium jaarrapport 2021 

Naar jaarlijkse traditie werd een FORWARD Belgium jaarrapport 2021 
opgesteld waarin Young FORWARD Belgium uiteraard niet mocht 
ontbreken. Het resultaat kan u hier downloaden.  
 
Indien u hierover nog vragen heeft, kan u contact opnemen met het 
Young FORWARD Belgium secretariaat. 
 

 

 

 

FORWARD Magazine | 15de editie 
 
De 15de editie van het FORWARD Magazine werd ondertussen 
uitgebracht. Lees hier het artikel ‘Nieuwe uitdagingen voor Young 
FORWARD Belgium’. De volledige online editie kan u hier lezen.   
 
Indien u graag een gedrukt exemplaar (Nederlands en/of Engels) had 
ontvangen, kan u dit opvragen bij het Young FORWARD Belgium 
secretariaat. 

 
 
 
 

 

 

Save the dates 
 

 
5de FORWARD Cup | 6 mei 2022 
 
In 2020 waren we genoodzaakt om de 5de editie van de FORWARD cup 
te annuleren omwille van het welgekende virus. Ondertussen kijkt 
Young FORWARD hoopvol naar de toekomst en worden er terug 
voorbereidingen getroffen voor een nieuwe editie van de FORWARD 
cup. Deze 5de editie zal plaatsvinden op vrijdag 6 mei 2022 op de 
terreinen van SV Groenendaal te Merksem. Geïnteresseerde bedrijven 
kunnen zich reeds aanmelden bij het Young FORWARD Belgium 
secretariaat.  
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Young Antwerp Anchorage | 12 mei 2022 
 
Ondertussen worden er achter de schermen verdere voorbereidingen 
getroffen voor het jongerencongres ‘Young Antwerp Anchorage’. Dit 
unieke congres zal plaatsvinden op donderdag 12 mei in het congres 
centrum KAVA. Het betreft hier een namiddagprogramma gevolgd door 
een netwerkreceptie. Young FORWARD Belgium, ASV The Next 
Generation, YoungShip Belgium en Jong Voka leggen momenteel de 
laatste hand aan het programma. 

 

 
 

 
 

 

Samenwerking Young FORWARD 
 

 
Young Schenker ‘duurzaamheid’ | 10 feburari 2022 
 
Op donderdag 10 februari waren Cédric Peeters (Portmade NV) – 
ondervoorzitter van Young FORWARD Belgium  en Anne De Beule 
(Haeger & Schmidt Logistics Belgium) Voorzitter van de FORWARD 
Belgium commissie duurzaamheid en lid van de commissie Young 
FORWARD gastspreker op een event georganiseerd door Young 
Schenker dat in het teken stond van duurzaamheid.   
Na een korte toelichting over de werking van FORWARD Belgium, 
werden de (reeds genomen) acties binnen de commissie duurzaamheid 
toegelicht. Uiteraard kon een uitgebreide toelichting over de FORWARD 
Goals for sustainable development en de Young FORWARD Challenge 
niet ontbreken op de agenda.   

 

 

 
 

OLVE campus Mortsel | Kennismaking expeditiesector 
 
Vanuit de OLVE campus Mortsel werd de vraag verkregen om een 
gastspreker vanuit Young FORWARD Belgium af te vaardigen om het 
7de jaars logsitiek kennis te laten maken met de expeditiesector. Op 7 
maart heeft Bart Cleuren (Senior Account Manager bij Shipex NV) deze 
leerlingen aan de hand van een presentatie warm gemaakt voor onze 
sector. 

 
 

 

Steunactie 
 

 
Marc Huybrechts en familie zetten steunactie op 
 
Samen met zijn gezin zette Marc Huybrechts – Penningmeester 
FORWARD Belgium en Voorzitter FIATA World Congres 2023 - een 
steunactie op voor zijn schoonzoon om zijn leven 
terug op te pikken. Na een aanrijding op de 
Antwerpse Singel, verloor Christoph Van den 
Bossche drie ledematen. 

Lees 
meer 

 

 

Deze nieuwbrief werd u verzonden door: 
 

 
 

Young FORWARD Belgium 

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