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Statutaire algemene vergadering FORWARD 

Belgium   

 

 

17 februari 2020 
 

Op maandag 17 februari 2020 heeft de jaarlijkse statutaire algemene 
vergadering van FORWARD Belgium plaatsgevonden. De vergadering werd 
ingeleid door aftredend Voorzitter, Johan Proost. 
   

 

 

Prioriteiten 2020  

  
FORWARD Belgium heeft in 2019 weer een druk en productief jaar gekend met heel wat events en 
belangrijke realisaties. Het komende jaar wil FORWARD Belgium sterk de focus blijven leggen op de 
uitdagingen m.b.t. digitalisering, duurzaamheid, het imago van de sector en compliance binnen onze 
bedrijven. De verschillende commissies zullen daarmee aan de slag gaan. 
  
 

Bestuursverkiezingen 

  
Tijdens de statutaire algemene vergadering werden de verkiezingen gehouden voor de raad van 
bestuur. 
De 6 in te vullen mandaten worden opgevuld door:  

 Kurt CRAUWELS, Managing Director, EUROPEAN CUSTOMS AGENCY (ECA) ANTWERP NV 

 Wim GIJBELS Manager Global Freight Forwarding, H. ESSERS & ZONEN INTERNATIONAAL 

TRANSPORT NV 

 Veerle GOOLAERTS, Manager Client Support, GRIMALDI BELGIUM NV 

 Marc HUYBRECHTS, Managing Director, CANADA NV 

 Luc HUYSMANS, Gedelegeerd Bestuurder, LEVACO NV 

 Johan PROOST, Managing Director, IPSEN LOGISTICS BVBA 

Veerle Goolaerts en Wim Gijbels treden als nieuw verkozen bestuurders toe tot de raad van bestuur.  
  
Namens VEREXZ, de expediteursorganisatie in Zeebrugge, wordt Raymond Troch  afgevaardigd in de raad 
van bestuur. 
  
  

UITREIKING FORWARD Belgium Award 
 

Uit de 16 eindwerken die dit jaar werden ingediend om mee te dingen naar de FORWARD Belgium 
Award, werd beslist om de prijs uit te reiken aan 2 studenten: 
  
Jens De Blende met zijn bachelorproef: 
“Landside Management procesverbetering op BRUcargo door Air Cargo Belgium”, ingediend door de 
Hogeschool Gent, Campus Aalst in de opleiding Professionele Bachelor Bedrijfsmanagement met als 
begeleiders Davide Scatorchia en Kerstien Celis. 
  
Salah Eddine El Khaloufi met zijn masterproef: 
“De uitwaartse internationalisering van de havenautoriteit: een casestudie over het Havenbedrijf 
Antwerpen”, ingediend door de Universiteit Antwerpen.  Masterproef voorgedragen tot het bekomen van 
de graad van: Master in de Toegepaste Economische Wetenschappen, Bedrijfskunde met als promotor dr. 
Joost Hintjens. 
  
Indien gewenst, kunnen de desbetreffende werken opgevraagd worden bij het FORWARD Belgium 
secretariaat. 

 

 

  

 

Young FORWARD Belgium  

  
Tia Meyvis, Voorzitter Young FORWARD Belgium lichtte de werking van Young FORWARD Belgium toe 
en gaf een overzicht van de afgelopen events. Download hier de presentatie. 
  
Young FORWARD Belgium heeft voor het voorjaar van 2020 volgende events op de agenda staan:  

 5 maart: Infosessie “We are digital natives, we speak customs” i.s.m. KdG en ASV TNG 

 24 of 31 maart: FORWARD Academy "Compassionate Leadership in actie: de 5 talen van 
ondersteuning op het werk"  

 15 mei: FORWARD cup 

 18 juni: After work party “ViEstA” 

Bij de aanwezigen werd een oproep gelanceerd om jongeren af te vaardigen in de Young FORWARD 
commissie. 
  
Tot slot dankte Johan Proost iedereen die hem gesteund heeft tijdens zijn 6 jaar voorzitterschap en hij 
wenste zijn opvolger, Jef Hermans, veel succes. 
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