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THE FUTURE

Waarom een “ASV The Next Generation”?
Binnen de Raad van Bestuur van de Antwerpse
Scheepvaartvereniging vzw (ASV) leefde al enige tijd
het idee om jongeren meer in de werking van de vereniging te betrekken. Tijdens de gesprekken met individuele leden in het kader van “ASV komt naar u toe”, kreeg dit
idee geleidelijk meer vorm. Het was duidelijk dat een jongerenwerking binnen de schoot van de vereniging, zowel voor de
jongeren als voor de vereniging zelf, een belangrijke meerwaarde
zou kunnen bieden. Op 22 mei 2014 werd tijdens een gezellige
drink “ASV The Next Generation” (ASV TNG) boven de doopvont
gehouden.
Waar staat “ASV The Next Generation” voor?
ASV TNG wil een afspiegeling zijn van de diversiteit binnen de
Antwerpse agenturensector, gaande van kleinere port agents tot grote
rederijkantoren. ASV TNG is een sociaal en professioneel netwerk, en wil
de stem en het klankbord van alle jongeren binnen de sector zijn.
ASV TNG wordt geleid door een democratisch verkozen kernteam, dat nauw
bij de werking van ASV wordt betrokken. Een belangrijke taak voor ASV TNG
ligt in het promoten van het beroep, en het input geven in dossiers die bij de
leefwereld van jongeren aansluiten zoals social media.
Wil je meer weten, neem dan een kijkje op www.asv.be/TheNextGeneration
Lid worden van “ASV The Next Generation”
Effectief lid worden van ASV kan enkel op voorspraak van de werkgever, maar
veel van de activiteiten en evenementen zullen openstaan voor alle jongeren
binnen de sector. Wil je hiervan op de hoogte gehouden worden, stuur dan een
mailtje aan thenextgeneration@asv.be
of bel het kernteam:

Manuella Van Rijmenant
Isabelle Van de Vijver
Tim Horemans
Boyd Huvaere
Cedrik Janssens
Yves Panier

0473 20 94 02
0474 47 47 18
0477 77 78 20
0496 63 14 86
0473 74 75 12
0484 50 60 08
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