Nieuw Kernteam ASV TNG

V.l.n.r. Cedrik Janssens (Ondervoorzitter – MSC Belgium), Yves Van Meirvenne (Penningmeester – CMA CGM Belgium), Dieter Devis (Voorzitter –
Atlantic Container Line) & Mathias Somers (Secretaris & Communicatieverantwoordelijke – Cosco Shipping Lines Belgium)

Beste leden, vrienden en sympathisanten van ASV – The Next Generation,
De kogel is door de kerk, ASV-The Next Generation heeft een nieuw verkozen Kernteam. Dieter Devis
(Atlantic Container Line) & Cedrik Janssens (MSC Belgium) zullen in analogie van vorige legislatuur, hun
functies van respectievelijk voorzitter en ondervoorzitter de komende twee jaar verder uitoefenen. Zij
zullen worden bijgestaan door nieuw verkozen penningmeester Yves Van Meirvenne (CMA CGM
Belgium), en Mathias Somers (Cosco Shipping Lines Belgium) die de functie van secretaris &
communicatieverantwoordelijke op zich neemt.
Onze mission statement moge duidelijk zijn. Verder bouwen op de successen en prestaties van de
vorige jaren en meer gaan toespitsen op de ontwikkelingen binnen de sector. We willen jonge mensen
de kans geven om samen te werken over de bedrijfsgrenzen heen, met een gemeenschappelijk doel,
namelijk de jonge scheepsagent op de kaart zetten en een stem geven binnen de Antwerpse
Havengemeenschap. Daarnaast zijn buzzwords zoals blockchain, social media & hackathons zaken waar
we ons de komende legislatuur verder willen op toespitsen.
Afscheid Steven Van Biesbroeck
Tot onze grote spijt hebben we eerder deze maand ook afscheid moeten nemen van ‘Events’ voorzitter
Steven Van Biesbroeck. Namens het Kernteam willen wij Steven graag bedanken voor zijn inzet binnen
ASV-TNG. Het mag gezegd worden dat hij zijn rol als voorzitter van de werkgroep ‘Events’ met verve
heeft uitgeoefend. Het Kernteam doet dan ook een warme oproep bij geïnteresseerde TNG leden om

zich kandidaat te stellen voor de functie van voorzitter ‘Events’, via een mailtje aan
thenextgeneration@asv.be

The best is yet to come!
Lidmaatschap van ASV The Next Generation is mogelijk voor wie
 werkzaam is bij een lid van ASV,
 het akkoord heeft van het management
 en de leeftijd van 41 jaar nog niet bereikt heeft.

