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Young FORWARD events
Versnelling van de modal shift van maritieme containers
Op woensdag 27 april organiseert Young FORWARD Belgium een
informatiesessie rond het thema ‘Versnelling van de modal shift van
maritieme containers’ waarbij de deelnemers aan de hand van een
aantal praktijkvoorbeelden hierover meer te weten zullen komen.
Interesse? Schrijf u dan in voor deze informatiesessie op maat van
Young Logistics Professionals. Bereken mee een aantal multimodale
alternatieven en leer de CO2 in kaart te brengen. U
gaat zeker naar huis met nieuwe tips & tricks.
Meer info
(Deze informatiesessie is exclusief voor Young
FORWARD Belgium leden.)

5de FORWARD Cup – ‘afterwork edition’
Op vrijdag 6 mei 2022 organiseert Young FORWARD Belgium de
5de 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
Meer info
daarenboven
naar
huis
met
de
felbegeerde wisselbeker.

Samenwerking Young FORWARD
Young Antwerp Anchorage | 12 mei 2022
Op donderdag 12 mei 2022 organiseren Young FORWARD Belgium,
Alfaport Voka, YoungShip Belgium en, ASVTNG een nieuwe crossfunctionele en toekomstgerichte conferentie gericht op het
samenbrengen van de volgende generatie in de haven van Antwerpen.
Het event biedt tegelijkertijd een
geweldige
leeromgeving,
het
Meer info en
vergroten van vaardigheden en
registratie
luisteren naar inspirerende lezingen.

Sponsoring events
Sponsorbrochures 2022
Na 2 jaar is het terug tijd om vooruit te blikken en ‘live’ events in te
plannen. FORWARD Belgium en Young FORWARD Belgium bieden de
bedrijven daarom graag terug de mogelijkheid om in te tekenen op één
van de sponsor pakketten. Check hier de sponsor mogelijkheden voor
2022.
Daarnaast is het ook mogelijk om in te tekenen op het sponsor pakket
‘Young Antwerp Anchorage’. Klik hier voor meer informatie.
Geïnteresseerde bedrijven kunnen hiervoor contact opnemen met
het Young FORWARD Belgium secretariaat.

Hoe werk jij mee aan een veilige
haven?
Draag je steentje bij om onze haven drugsvrij te houden! Ontdek hier
hoe jij kan bijdragen aan de beveiliging van de haven.
Samen geven we drugscriminaliteit geen kans.

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.

