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VEA CHRISTMAS CRUISE
Donderdag 13 december 2018
n december organiseert VEA elk jaar haar VEA kerstevent. Dit jaar werd een
nieuwe koers gevaren en scheepten 300 genodigden - uit de Antwerpse
haven- en logistieke wereld - in aan boord van de Oceandiva Futura.

De toespraak van de Voorzitter, Johan Proost, stond in
het teken van het afscheid van Marc Van Peel als
Havenschepen. Hij werd in naam van alle Antwerpse
expediteurs bedankt voor de 2 schitterende termijnen
als havenschepen. Heel de Antwerpse expediteursgemeenschap kan vruchten plukken van de verdiensten
die op het palmares van Marc Van Peel prijken. Als
teken van dank werd hem een gouden VEA medaille
overhandigd.
Marc Van Peel nam van de gelegenheid gebruik om de
aanwezigen kort toe te spreken.

Alvorens over te gaan naar de festiviteiten, werd nog een belangrijke realisatie van
VEA/CEB onder de aandacht gebracht. Als sectorfederatie van douanevertegenwoordigers
in België werd een samenwerkingsakkoord uitgewerkt met de AAD&A onder de vorm
van een Best Practice. Het is de eerste maal dat de douane een dergelijk akkoord afsluit
met een specifieke sectorfederatie. Om bij te dragen in de strijd tegen de illegale handel
en om het kennisniveau en de graad van compliance bij douanevertegenwoordigers te
verhogen, heeft VEA/CEB voor de leden aanbevelingen uitgewerkt in de vorm van een best
practice.

De

Administrateur-generaal,

Kristian

Vanderwaeren en Marc Huybrechts,
voorzitter van CEB werden op het podium
uitgenodigd om samen met de Voorzitter
van
VEA
de
samenwerkingsovereenkomst
officieel
te
ondertekenen.

Nadien werden de aanwezigen uitgenodigd om te genieten van een overvloedig “walking
dinner” en werden de festiviteiten verder gezet.
Tijdens het rijkelijk buffet en de beats van de DJ, konden de gasten doorheen de avond
nog nagenieten van de VEA jaaroverzichtsfilm 2018.
Wij wensen u bij deze alvast fijne feestdagen en een gelukkig 2019!

Met dank aan onze sponsors die het mede mogelijk gemaakt hebben om van de
VEA
Christmas
Cruise
een
geslaagde
avond
te
maken:
Portmade - GTS/Geybels Transport Service - BE-Trans - Alaska Software - KVG Trans Intris - JAS Forwarding Worldwide Belgium - Fiege Forwarding Belgium - Havenbedrijf
Antwerpen - Geodis FF Belgium - Brouwerij De Koninck - SSC Consolidation - Portilog Comics Station Antwerp - ECU Worldwide Belgium - Fresh Connection - Grimaldi Belgium Contargo - Trafuco - Van Breda Risk & Benefits - NDB Logistics - Truck Parking &
Handling - Zuidnatie - Van Laer & Van Mechelen Advocatenkantoor - Transport
Broodthaers - Transmeer - Safmarine - CMA CGM - Organi - MSC Belgium - Deertrans Mexico Natie - Hamburg Süd Belgium - Hollanders Carl - KMO-Insider - Pool Arex
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