
Team CyberFreight wil graag alle relaties bedanken voor de geweldige steun
gedurende dit zware jaar 2020 met alle COVID-19 perikelen. Jacques en Karin van
den Berg bedanken alle Cyber-teams persoonlijk voor hun flexibiliteit, inzet en
het onophoudelijke enthousiasme waarmee ze onder soms moeilijke
omstandigheden hun werk excellent hebben uitgevoerd. 

Met grote discipline hebben we kans gezien geen enkele directe besmetting te
hebben op de werkvloer. Maatregelen zoals in ploegen werken, thuis werken,
afstand houden, mondkapje dragen en handen ontsmetten hebben hiertoe
bijgedragen. En een beetje mazzel natuurlijk.

We moesten ook op de centjes letten en we hebben met flexibiliteit en
realiteitszin richting onze klanten in moeilijkheden, altijd de juiste oplossingen
gevonden en aangepaste afspraken gemaakt. Een groot compliment voor Ton
Borghols, onze Directeur Finance en zijn team.

Het eerste kwartaal in 2020 was voor ons ook zeer moeilijk, maar 3 kwartalen
later zijn we toch niet ontevreden over het uiteindelijke resultaat. De import lag
aanvankelijk behoorlijk stil, de export was aanzienlijk minder, maar onze
warehousing en distributie en vooral de pharma en de voedsel ingrediënten zijn
sterk geweest in de laatste kwartalen.

We hebben geïnvesteerd in infrastructuur en extra hardware om de mensen in
staat te stellen meer thuis te werken en in het verbouwen en omgooien van
kantoorruimtes om de 1,5 meter afstand te kunnen waarborgen.

Het ziet ernaar uit dat er in 2021 direct een aantal positieve zaken gaan
veranderen. Het kan alleen maar beter worden dan het was, zeker als we gaan
beginnen met vaccineren. En op het wereld economische vlak gaan we ervan uit
dat we van de echte handelsoorlogen met extra heffingen verlost raken en een
wereld opbouwen en herstellen met positieve communicatie.

Merry Christmas
and a happy New Year!



Team CyberFreight is u, de klant en andere business partners, zeer dankbaar voor
de support en wij hopen dan ook dat we in 2021 en ver daarna weer de kans
krijgen om met jullie samen te werken en te bewijzen dat we op een
concurrerende manier waarde toevoegen aan uw zaken.

Al vanaf de oprichting in 1999 staat CyberFreight voor flexibiliteit, toewijding,
passie en innovatie en dat gaan we niet veranderen.

Elk jaar in december rijden we Nederland rond met de kofferbak en achterbank
vol met kalenders. Wij hebben dit jaar voor uw en onze veiligheid de nieuwe 
4-maandskalenders voor 2021 per post toegezonden. 

Verder zullen we, zodra het weer mogelijk en verantwoord is, persoonlijk langs
komen om alsnog het gebruikelijke flesje af te geven. 
Laten we hopen dat dat snel in 2021 is.

We wensen een ieder een fijne kerst met het gezin en overige familieleden, 
een veilige en rustige jaarwisseling en we proosten op een beter, mooier 
en vooral veiliger 2021!

Karin & Jacques van den Berg DGA, de Directie van CyberFreight 
en alle mensen van Team CyberFreight International


