Antwerpen, 22 mei 2014

PERSBERICHT
Lanceringsevent “ASV the next generation”
Op 22 mei 2014 hield de Antwerpse Scheepvaartvereniging VZW het jongerenproject “ASV
the next generation” boven de doopvont. Hiermee brengt ASV een groep gemotiveerde
jongeren bij elkaar, potentiële doorgroeiers werkzaam in het volledige spectrum van de
Antwerpse agenturen van kleinere port agents tot grote rederijkantoren.
Bedoeling is om het sociale netwerk van deze jongeren uit te breiden en hen een platform te
bieden voor het delen van ervaringen en kennis. Zij worden daarbij nauw betrokken bij de
werking van ASV.
Tijdens het lanceringsevent, waarop een 50-tal jongeren aanwezig waren, is een kernploeg
verkozen die fungeert als bestuur en het aanspreekpunt vormt voor “ASV the next
generation”.
Dit kernteam bestaat uit:
- Manuella Van Rijmenant (International Car Operators)
- Isabelle Van De Vijver (Wallenius Wilhelmsen Logistics)
- Tim Horemans (MSC Belgium)
- Boyd Huvaere (CMA CGM)
- Yves Panier (De Keyser Thornton)
- Cedric Janssens (MSC Belgium)
Binnen de leden van ASV treden een aantal personen op als meter of peter: Denise Bals
(Hyundai Merchant Marine), Kathleen Keuleers (MSC Belgium), Alain Meyer (SISA), Philippe
Oyen (BIM), David Van Ballaert (Grimaldi) en Peter Vuylsteke (Hapag Lloyd). Zij vormen een
klankbord en ondersteunen het jongerenproject met raad en daad.
Tijdens het event konden de jongeren hun verwachtingen en eerste suggesties voor
initiatieven reeds bekend maken via een ideeënbus.
Uit naam van het volledige bestuur van ASV wenste voorzitter Bernard Moyson de jongeren
alvast een goede vaart.
In bijlage vindt u een foto van het kernteam en de peters en meters
(vlnr: P. Oyen, B. Huvaere, M. Van Rijmenant, C. Janssens, T. Horemans, A. Meyer, Y. Panier,
D. Bals en K. Keuleers) I. Van De Vijver, D. Van Ballaert en P. Vuylsteke konden niet op het
event aanwezig zijn.
Bijkomende inlichtingen: Kristel Van Hecken – tel 0486 43 80 86

