
  

 

 

STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING VEA    

 

Op maandag 20 februari 2017 heeft de jaarlijkse Statutaire Algemene 

Vergadering van VEA plaatsgevonden in zaal Anker van het CEPA gebouw. De 

vergadering werd ingeleid door de VEA Voorzitter, Johan Proost. 

  

VEA heeft in 2016 een uiterst actief jaar gekend. De verschillende VEA commissies 

kennen ondertussen elk hun eigen dynamiek, er werden infosessies georganiseerd, een 

internationaal juridisch congres, een ledencongres,  netwerkevents, VEA Academy’s, de 

VEA quiz, een voetbaltornooi, het VEA Kerstdiner, … 

Verder is er het CBP, het intermodaal platform, speciaal opgericht voor de VEA leden, de 

uitwerking van een Lean & Green traject met het VIL en dan is er uiteraard ook de 

digitalisering waaronder het NxtPort verhaal. 

  

 

 
  

TWITTER 

   

De laatste jaren heeft VEA ook intens 

gewerkt aan de communicatie naar de 

VEA leden via maandelijkse 

nieuwsbrieven, de VEA Forward, een 

interactief forum, filmpjes, ... en uiteraard 

is VEA ook actief op sociale media.  

 
 

Slechts een beperkt aantal van de VEA leden is actief op Twitter. Maar een aantal onder 

hen zetten dit medium wel zeer sterk in voor hun bedrijfsgerichte communicatie. Vandaar 

dat een echte Twitter specialist werd uitgenodigd, Bart De Clercq, die de aanwezigen 

trakteerde op een korte workshop #AllesInTwitterland. 

 

 

BESTUURSVERKIEZINGEN   

  

Na de twitter workshop werden de verkiezingen gehouden voor de raad van bestuur. 

 

Volgende bestuurders werden verkozen: 

 Kurt CRAUWELS, Managing Director & gedelegeerd bestuurder, ECA ANTWERP NV 

 Marc HUYBRECHTS, Gedelegeerd bestuurder, CANADA NV 

 Luc HUYSMANS, CEO, LEVACO NV 

 Johan PROOST, Managing Director, IPSEN LOGISTICS BVBA 

 Roel VANMAELE, Managing Director, AHLERS BELGIUM NV 

  



 

  

UITREIKING VEA PRIJS 

  

Uit de 6 thesissen die dit jaar werden ingediend om mee te dingen naar de VEA Prijs, werd 

beslist om de prijs dit jaar uit te reiken aan Gilles Weytens voor zijn bachelor proef 

“Implementatie Crossdock Module” met als Projectbegeleider  dhr. Mario De Bruyn en 

promotor mevr. Veerle Lahousse. Het werk werd ingediend tot het bekomen van een 

bachelor in de handelswetenschappen en bedrijfskunde, afstudeerrichting Logistiek 

Management aan de Hogeschool VIVES. Hij kreeg de VEA  prijs uitgereikt onder de vorm 

van een cheque en een getuigschrift. 

 

Omwille van de sterke mondelinge verdediging en haar hoge persoonlijke inzet bij de 

uitwerking van haar bachelor proef, werd ook een eervolle vermelding gegeven aan mevr. 

Liesbeth Dewilde voor haar bachelor proef “Optimalisatie van het consolidatieproces”. Het 

werk werd eveneens ingediend tot het bekomen van een bachelor in de 

handelswetenschappen en bedrijfskunde, afstudeerrichting Logistiek Management aan de 

Hogeschool VIVES. 

 

 

VEA JONGEREN 

 

Koen Verhelst - Voorzitter VEA jongeren - gaf vervolgens een kort overzicht van de 

geplande activiteiten en de lopende projecten voor 2017.  

Geconcludeerd kon worden dat de rode draad doorheen het jaar voor de VEA 

jongeren  KWALITEIT zal zijn. De netwerkdrinks zullen dan ook plaats maken voor een 

meer inhoudelijk aanbod. 

    

 

 

Ter afronding werd nog een oproep 

gedaan aan de aanwezige leden om 

jongeren af te vaardigen binnen de VEA 

jongeren. 

  
 

 

 

Ten slot werd aan de aanwezigen een receptie aangeboden zodat verder kon nagepraat 

worden over de besproken thema’s. 

  

Enkele sfeerbeelden van de Statutaire Algemene Vergadering kan u hier vinden.   
    

 

 

 

VEA - Vereniging Expediteurs Antwerpen 

Brouwersvliet 33 - 2000 Antwerpen 

Tel.: + 32 3 233 67 86 

    

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

    

 

   

 

 

https://plus.google.com/photos/109231250255074627690/album/6389477782524883985/6389477782902572290?authkey=CNmhkcHYyMiH8gE&hl=nl
http://twitter.com/VEACEB
https://www.linkedin.com/groups/6521604
http://www.vea-antwerpen.be/
mailto:vea@vea-ceb.be
https://www.youtube.com/channel/UCdXW2xkGj3Og8da0EftYt-g
https://plus.google.com/109231250255074627690/posts

