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FORWARD Belgium Christmas Cruise
Donderdag 12 december 2019

Traditiegetrouw vond afgelopen donderdag het jaarlijks FORWARD Belgium kerstevent plaats. De
300 genodigden - uit de Antwerpse haven- en logistieke wereld - scheepten dit jaar in aan boord
van de Oceandiva Original, een futuristisch schip dat aangemeerd lag aan het prachtige Zaha
Hadidplein.

Na de ontvangst werden de aanwezigen getrakteerd op een spectaculaire Splashing Drum Act van
Lucifers Slagwerk, een mooie aanzet voor de speech van de Voorzitter.

Voor Johan Proost, was het zijn laatste FORWARD Belgium kerstevent als Voorzitter. Zijn toespraak
bestond hierdoor voornamelijk uit een korte terugblik en lovende woorden voor al de mensen en
partners waarmee hij de afgelopen jaren heeft kunnen/mogen samenwerken. Hij deelde aan de
aanwezigen mee dat het hem veel plezier doet om, tijdens zijn laatste maanden van zijn voorzitterschap,
vast te stellen dat er heel wat blijft bewegen binnen FORWARD Belgium en dat hij dan ook met veel
vertrouwen de toekomst tegemoet kijkt.
Hij deelde in zijn korte toespraak daarenboven
mee dat hij er van overtuigd is dat de
expediteurs een mooie toekomst te wachten
staat als ze zich openstellen voor nieuwe
technologieën, investeren in duurzaamheid
en allen samen blijven werken aan een positief
imago naar jonge mensen toe.

Als dankbetoon werd een overzichtsfilm ‘6 jaar voorzitterschap Johan Proost’ getoond aan de
aanwezigen. Deze film kan u hier bekijken.
Nadien werden de aanwezigen uitgenodigd om te genieten van een overvloedig “walking dinner” en
werden de festiviteiten verder gezet.
Klik hier voor de volledige fotoreportage van deze avond. De aftermovie van de Christmas Cruise kan
u hier bekijken.
Wij wensen u bij deze alvast fijne feestdagen en een gelukkig 2020!

Met speciale dank aan onze sponsors om van de FORWARD Belgium Christmas Cruise een geslaagde
avond te maken:
Portmade - BE-Trans - Alaska Software - KVG Trans - JAS Forwarding Worldwide Belgium - Fiege
Forwarding Belgium - Port of Antwerp - SSC Consolidation - Portilog - ECU Worldwide Belgium Zuidnatie - Van Laer & Van Mechelen Advocatenkantoor - TB Logistics - Safmarine - Organi - MSC
Belgium - Deertrans - Mexico Natie - Hollanders Carl - Descroes - BCTN - GPS-Buddy - Atmosafe Square City - Bolloré Logistics Belgium - Stream Software - Van Breda - OOCL - Talentenstroom - KMOInsider -
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