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WERKING VEA COMMISSIE JONGEREN    

 

 

 

De VEA jongeren werden onlangs ondergebracht in een 

VEA commissie jongeren. 

 

Kent u iemand of heeft u zelf interesse om deel uit te 

maken van de VEA commissie jongeren? Contacteer dan 

het VEA jongeren secretariaat: jongeren@vea-ceb.be. 

  
 

 

 

TOASTMASTERS PORT OF ANTWERP    

 

 

 

Het Havenbedrijf Antwerpen, de VEA Jongeren en ASV 

The Next Generation hebben eind vorig jaar de krachten 

gebundeld om een nieuwe Toastmasters club voor 

de havengemeenschap op te richten. 

Alle info over de club staat verzameld op de webpagina 

http://www.toastmasters.be/port-of-antwerp 
 

 

De volgende meeting zal plaatsvinden op maandag 11 maart om 17u30 in het 

Havenhuis. Geïnteresseerde VEA jongeren leden mogen zich nog steeds aanmelden via 

toastmasters.portofantwerp@gmail.com. 

 

Meer praktische informatie kan u hier vinden. 
 

 

 

   

VEA  PRIJS: "De digitalisering van het fytosanitair 

oorsprongscertificaat" 

 

 

 

Tijdens de jaarlijkse Statutaire Algemene Vergadering 

van VEA - die heeft plaatsgevonden op maandag 25 

februari - werd traditiegetrouw de VEA Prijs 

overhandigd. Uit de 16 eindwerken die dit jaar werden 

ingediend om mee te dingen, werd beslist om de VEA 

prijs uit te reiken aan Cédric Peeters voor zijn 

masterproef “De digitalisering van het fytosanitair 

oorsprongscertificaat” 

Deze masterproef werd voorgedragen tot het bekomen 

van de graad van master-na-master in de maritieme 

wetenschappen aan de Universiteit Antwerpen en dit 

onder leiding van Professor Dr. Christa Sys en de 

bedrijfsleiders dhr. Jef Hermans en dhr. John Kerkhof. 
 

 

Klik hier voor het artikel “Cédric Peeters (UA) wint VEA-prijs: "Maritieme sector heet me 

welkom” dat verschenen is in Flows op 3 maart jl. 
 

 

 

 

VEA JONGEREN EVENTS   

 

 

 

VEA ACADEMY: "Samen succesvol in verandering"  | 26 

maart 2019 

Op dinsdag 26 maart organiseren de VEA jongeren 

hun 8ste VEA Academy. Kristien Rogier zal tijdens deze 

sessie het thema “Samen succesvol in verandering" 

aansnijden. Tijdens deze uiteenzetting zal er stilgestaan 

worden bij de impact van verandering op een 

individu, de motivatie voor verandering en de weg 

er naar toe. Klik hier voor de officiële uitnodiging en 

het registratieformulier. Schrijf snel in want de plaatsen 

zijn beperkt! 
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4de VEA cup 'afterwork edition' | 17 mei 2019 

Dit jaar organiseren de VEA jongeren hun 4de VEA-Cup 

‘afterwork edition’ op vrijdag 17 mei 2019. De 

terreinen van SV Groenendaal te Merksem zullen terug 

het decor vormen van een spannend 

minivoetbaltornooi waaraan de ganse logistieke 

gemeenschap kan deelnemen. Het winnende team kan 

naar huis met de felbegeerde wisselbeker. Het volledige 

reglement kan u  hier downloaden. Interesse om deel te 

nemen? Contacteer het VEA jongeren secretariaat. 

  

 

 
 

 

After work party "ViEstA" | 6 juni 2019 

Naar aanleiding van het 6-jarig bestaan van de VEA 

jongeren mag u zich in mei verwachten aan een 

spetterende avond in Bocadero. Noteer dus zeker 

donderdag 6 juni 2019 in uw agenda! 

 

 

 

MARITIEME PINT | 22 maart 2019 vanaf 17u00  

 

 

 

Op vrijdag 22 maart vanaf 17u00 zal de 

eerste “Maritieme Pint” van 2019 

plaatsvinden in Gaarkeuken 110 

(Vosseschijnstraat 21, 2030 Antwerpen). 

Alle VEA jongeren leden zijn hierop van 

harte welkom! Klik hier voor meer 

informatie. 

  
 

 

 

Onderzoek naar het zoekgedrag van jongeren die werken in het 

havengebied of er willen werken -  vragenlijst 

    

 

 

Een groep bachelor studenten doen een 

onderzoek naar het zoekgedrag van 

jongeren die werken in het havengebied 

of jongeren die interesse hebben om in 

het havengebied te gaan werken.  
 

 

Het doel van het onderzoek is om een inzicht te krijgen in de zoekkanalen die jongeren 

gebruiken bij het zoeken naar een job / meer te weten komen over het gebruik van 

digitale middelen tijdens hun zoektocht naar een baan. 

 

Wij doen hierbij een warme oproep om volgende online vragenlijst in te vullen: 

https://qtrial2018q4az.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_2osb0w9TJ8mH3sF. 

 

De vragenlijst invullen duurt ongeveer 10 minuten.  

  
    

  

 

 

 

 

VEA commissie jongeren - Vereniging Expediteurs Antwerpen 

Brouwersvliet 33 - 2000 Antwerpen 

Tel.: + 32 3 233 67 86 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

    

 
 

 

 

Op de verwerking van uw gegevens is de AVG van toepassing. Klik hier voor de privacy statement van VEA.  
Dit bericht werd naar u verstuurd omdat u bent opgenomen in de mailinglist van de VEA jongeren.  

Indien u zich wenst uit te schrijven, klik hier. 
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