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Werking Young FORWARD 
 

  
FORWARD Academy ‘‘Tijdloze beleggingsstrategieën’ 
 
Op woensdag 15 maart organiseerde Young FORWARD Belgium de 2de 
FORWARD Academy van 2023 met als thema ‘Tijdloze 
beleggingsstrategieën: Best practices in uitdagende tijden’. 
Gastspreker Joël Schols gaf de deelnemers een boeiende voordracht 
over duurzame beleggingsstrategieën, de belangrijke valkuilen en hoe 
ze te vermijden. De presentatie kan hier gedownload worden.  
Na het officiële gedeelte kon er nog verder genetwerkt worden met een 
hapje en drankje.  
Enkele sfeerfoto’s zijn terug te vinden op de Young FORWARD Belgium 
Facebook pagina.  
 

   

 

6de FORWARD Cup – ‘afterwork edition’ | 5 mei 2023 
 
Op vrijdag 5 mei 2023 organiseert Young FORWARD Belgium 
ondertussen de 6de FORWARD cup. 
De terreinen van SV Groenendaal te Merksem zullen terug het decor 
vormen van een spannend minivoetbaltornooi waaraan de ganse 
logistieke gemeenschap kan deelnemen.  
De top drie zal een mooie prijs in ontvangst mogen nemen. Het 
winnende team mag daarenboven naar huis met de 
felbegeerde wisselbeker.  

 
Lees meer  

  

   

https://forwardbelgium.be/Flexpage/DownloadFile?id=49083
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=youngFORWARDBelgium&set=a.536225055265127
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=youngFORWARDBelgium&set=a.536225055265127
https://forwardbelgium.be/forward-cup
https://forwardbelgium.be/Flexpage/DownloadFile?id=48900
https://forwardbelgium.be/forward-cup
https://forwardbelgium.be/Download.ashx?id=39208


 

 

Sponsoraanbod 2023 
 
Ook dit jaar bieden wij graag de mogelijkheid om uw bedrijf in de kijker 
te zetten tijdens een aantal FORWARD Belgium / Young FORWARD 
Belgium events.  
Download hier de sponsorbrochure 2023 die een volledig overzicht geeft 
van de sponsorpakketten die FORWARD Belgium / Young FORWARD 
Belgium dit jaar aanbieden. 
Geïnteresseerde bedrijven kunnen hiervoor contact opnemen met 
het Young FORWARD Belgium secretariaat. 
  

   

 
 

 

Samenwerking Young FORWARD 
   

 

Supply Chain Experience Day | 9 maart 2023 
 
Op donderdag 9 maart organiseerde Karel de Grote Hogeschool met de 
steun van het Havencentrum Antwerpen, Port of Antwerp-Bruges, 
Young FORWARD Belgium en ASV The Next Generation de eerste 
‘Supply Chain Experience Day’ in Antwerpen. Op het programma 
stond o.a. een toelichting van Young FORWARD Belgium over de 
expeditiesector, een speeddate met toonaangevende logistieke 
bedrijven, een boeiend bezoek aan het Havenhuis, een spannend 
didactisch spel en een voorproefje van het leven als KDG student. 
Kortom de ideale cocktail om de aanwezige leerlingen uit het 5e en 6e 
middelbaar warm te maken voor onze boeiende sector. Bekijk hier de 
aftermovie van Flows. 
 
Een 2de editie van de Supply Chain Experience Day staat gepland op 
donderdag 27 april. 
 

Lees meer  

 

 

  

 
 
 
 
 
 

 

FIATA World Congress 2023 
 

  
FIATA World Congress 2023: why Brussels? 
 
Brussel is de hoofdstad van 500 miljoen Europese burgers. Dagelijks 
worden er veel belangrijke zaken beslist en juist daarom zijn er meer 
dan 2000 internationale verenigingen aanwezig. 
 

Lees meer  
 

   

https://forwardbelgium.be/Data/Files/Sponsorbrochure%20FORWARD%20Belgium%202023.pdf
mailto:jongeren@forwardbelgium.be?subject=Sponsoring%202023
https://www.youtube.com/watch?v=5zIsEKWzU5k&t=1s
https://www.flows.be/logistiek/2023/03/kdg-brengt-studenten-in-contact-met-antwerpse-haven-op-experience-days/
https://www.flipsnack.com/fiata/fiata-review-march-2023.html?p=27
https://forwardbelgium.be/Flexpage/DownloadFile?id=47544
https://forwardbelgium.be/Flexpage/DownloadFile?id=49066
https://forwardbelgium.be/Flexpage/DownloadFile?id=49063


 

 

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.  

 
 

 

mailto:jongeren@forwardbelgium.be
https://www.forwardbelgium.be/
mailto:jongeren@forwardbelgium.be?subject=Uitschrijven%20nieuwsbrieven%20Young%20FORWARD%20Belgium
https://www.fiata2023.com/
https://forwardbelgium.be/Download.ashx?id=39210

