ASV The Next Generation
STATUTEN

Art. 1.
ASV The Next Generation (verder: ASV TNG) is de jongerenwerking van de Antwerpse
Scheepvaartvereniging VZW (verder: ASV).
Art. 2.
De zetel van ASV TNG is gevestigd bij ASV, Brouwersvliet 33 bus 6, 2000 Antwerpen. Alle poststukken
en bestellingen bestemd voor ASV TNG dienen aldaar geleverd te worden.
Art. 3.
ASV TNG wordt voor onbepaalde duur opgericht en kan op elk moment ontbonden worden:
-

-

Mits beslissing van het kernteam van ASV TNG zelf, te nemen met absolute meerderheid.
Dergelijke beslissing dient steeds bekrachtigd te worden door de raad van bestuur van ASV,
die ervoor kan kiezen de jongerenwerking op een andere manier of met andere mensen
verder te zetten.
Mits beslissing van de raad van bestuur van ASV, indien blijkt dat de beoogde doelstellingen
niet gerealiseerd kunnen worden.

Art. 4
ASV TNG richt zich tot jongeren werkzaam bij agenturen - lidbedrijven van ASV, uit het volledige
spectrum van de Antwerpse agenturen - van kleinere port agents tot grote rederijkantoren. Idealiter
dient ASV TNG een afspiegeling te zijn van de diversiteit binnen de Antwerpse agenturensector.
Meerdere jongeren uit één lidbedijf kunnen deel uitmaken van ASV TNG.
Art. 5
Lid worden van ASV TNG kan enkel indien aan volgende voorwaarden wordt voldaan:




Werkzaam bij een firma die lid is van ASV
Op voordracht van de werkgever
Niet ouder dan 40 jaar

De aanvraag tot lidmaatschap
thenextgeneration@asv.be

dient

schriftelijk

te

gebeuren

via

een

e-mail

Lidmaatschap van ASV TNG vangt aan bij ontvangst van een bevestigingsmail in antwoord hierop.
Lidmaatschap van ASV TNG neemt een einde indien de betrokken jongere
 Niet langer werkzaam is bij een firma die lid is van ASV
 De leeftijd van 40 jaar heeft overschreden

aan

Naast lidmaatschap laat ASV TNG ook een peter en meterschap toe voor gewezen leden, die voldoen
aan eerste twee voorwaarden lidmaatschap maar leeftijdsgrens van 40 jaar hebben overschreden.
Het peter- en/of meterschap schept de kans voor verdienstelijke leden om deel te nemen aan
activiteiten op uitnodiging, of op aanvraag van kernteam mee te (blijven) werken aan project of een
werkgroep.
Art. 6
ASV TNG heeft tot doel een groep van gemotiveerde jongeren op junior management niveau of
potentiële doorgroeiers werkzaam in lidbedrijven van ASV samen te brengen.
ASV TNG biedt aan de deelnemende jongeren een sociaal en professioneel netwerk, waar kennis en
ervaring kan opgedaan en gedeeld worden. ASV TNG zal dit netwerk faciliteren door allerlei
activiteiten en evenementen (seminaries, informatiesessies, netwerkdrinks, …) te organiseren.
Dergelijke activiteiten en evenementen kunnen opengesteld worden voor deelnemers die niet tot
ASV TNG behoren.
ASV TNG fungeert voor de deelnemende jongeren als een platform met eigen identiteit doch steeds
met een duidelijke link naar ASV. Via dit platform kunnen deze jongeren zich binnen en buiten de
transport- en havensector manifesteren. Een belangrijk oogmerk hierbij is om het beroep van
scheepsagent beter gekend te maken, en bij andere jongeren interesse te wekken voor dit beroep.
ASV TNG dient eveneens als medium om deelnemende jongeren te betrekken in de werking van ASV,
dit onder meer door actieve deelname aan allerhande werkgroepen binnen de schoot van ASV en
door het op vraag van de raad van bestuur van ASV uitbrengen van advies. Hierbij wordt zeker
gedacht aan materies die bij de denkwereld van jongeren aansluiten zoals communicatie (website,
social media,…), aantrekkelijk houden van het beroep in de toekomst (evenwicht privé/beroep), de
werkvloer van de toekomst (mix van jong/oud -autochtoon/allochtoon, samenwerking op afstand,…).
ASV TNG kan daarnaast nieuwe ideeën aanbrengen, suggesties doen, en problemen onder de
aandacht brengen van de raad van bestuur van ASV. ASV TNG kan tevens op eigen initiatief adviezen
verstrekken ter attentie van de raad van bestuur van ASV, die hierover desgevallend binnen redelijke
termijn een open dialoog met ASV TNG zal aangaan.
De voorzitter van ASV TNG kan steeds toegelaten worden om deel te nemen aan de vergaderingen
van de raad van bestuur van ASV, zonder evenwel stemgerechtigd te zijn. Indien aangewezen zal
tussen ASV en ASV TNG een formele procedure voor structureel overleg worden vastgelegd.
Binnen ASV TNG of tussen ASV en ASV TNG dient de Belgische en Europese regelgeving i.v.m.
mededinging te worden gerespecteerd zodat commerciële items niet kunnen worden besproken.
Art. 7
De leden van ASV TNG verkiezen tweejaarlijks uit hun midden een kernteam van 4 personen.

Het kernteam is de stuurgroep en de stuwende kracht van ASV TNG en fungeert als dagelijks bestuur
ervan. Het vertegenwoordigt de leden van ASV TNG en is, in het bijzonder in hoofde van haar
voorzitter, het aanspreekpunt voor de raad van bestuur van ASV.
Het kernteam streeft de in artikel 6 hierboven opgenomen doelstellingen van ASV TNG na, en
realiseert deze naar best vermogen.
Het kernteam van ASV TNG communiceert op regelmatige tijdstippen over de werking en de
genomen beslissingen naar de leden van ASV TNG, alsook naar de raad van bestuur van ASV.
Het kernteam van ASV TNG stelt in samenspraak met het secretariaat van ASV het
werkingsreglement op met betrekking tot 1° de verkiezing van het kernteam, 2° het functioneren van
het kernteam en 3° het functioneren van de werkgroepen.
Art. 8
ASV TNG dient door middel van sponsoring e.d. in de mate van het mogelijke zelfbedruipend te
werken. Door ASV kan mits voorlegging van een gedegen verantwoording, en mogelijk mits daaraan
door de raad van bestuur van ASV gekoppelde voorwaarden, een budget ter beschikking gesteld
worden.
Art. 9
ASV TNG dient in de mate van het mogelijke zelfstandig te functioneren. Door het secretariaat van
ASV kan indien nodig organisatorische en administratieve ondersteuning verleend worden.
Art.10
Binnen de raad van bestuur van ASV wordt iemand aangeduid die optreedt als directe liaison tussen
de raad van bestuur van ASV en ASV TNG. Deze persoon kan tevens de rol van peter of meter op zich
nemen.
Art. 11
Het werkingsreglement en de statuten van ASV TNG, alsook alle verdere documenten in verband met
ASV TNG die het kernteam van ASV TNG nuttig zou achten, zullen gepubliceerd worden op de
website van ASV.
Wat betreft verdeling naar de leden van ASV TNG toe, kunnen bij beslissing van het kernteam
bijkomend andere communicatiekanalen gebruikt worden.

Onderhavige statuten werden door het kernteam van ASV TNG in haar vergadering van 23 maart
2018 goedgekeurd.

