
Voedselbank Zeist zoekt een enthousiaste voorzitter
 
Voedselbank Zeist zoekt bij het naderende afscheid van de huidige voorzitter, Ad van Strien, een 
nieuwe voorzitter van het bestuur. 

Wij zijn als Voedselbank Zeist een actieve, goed draaiende organisatie met ruim 80 vrijwilligers. 
Samen zorgen wij ervoor dat 150 huishoudens met een laag inkomen wekelijks extra 
boodschappen kunnen ophalen als aanvulling op hun budget.

Wij bieden een uitdagende en verantwoordelijke functie in een gedreven vrijwilligersorganisatie 
met een hoge maatschappelijke waarde.

Wij zoeken een voorzitter die in alle interne en externe contacten het gezicht van de Voedselbank 
is.

De voorzitter die wij zoeken:

 is enthousiast en heeft hart voor de doelstellingen van Voedselbank Zeist

 is toegankelijk, sociaal en empathisch

 heeft ervaring met leidinggeven

 heeft een goed netwerk in Zeist, zowel in de lokale gemeenschap als in de plaatselijke 
politiek

 kan goed omgaan met de vrijwilligers en de klanten van de Voedselbank

 kan inspireren en waar nodig knopen doorhakken en uitleggen waarom beslissingen zijn 
genomen

 heeft voldoende ruimte om zich op wisselende tijden vrij te maken voor de uitvoering van 
deze functie.

Wij verwachten dat de voorzitter:

 de verbindende schakel is tussen alle geledingen van de Voedselbank

 het bestuursoverleg leidt

 contacten onderhoudt met maatschappelijke organisaties en bedrijven

 contacten onderhoudt met politieke en bestuurlijke vertegenwoordigers

 de lokale Voedselbank vertegenwoordigt bij het landelijke overleg van Voedselbanken.



Praktische informatie

Het Bestuur van Voedselbank Zeist bestaat momenteel uit vier leden. We zoeken naast een opvolger 
van onze voorzitter ook een nieuw, vijfde bestuurslid met een juridische achtergrond.

De zittingstermijn van alle bestuursleden is vier jaar met een mogelijke eenmalige verlenging. 

De tweede termijn van de huidige voorzitter is feitelijk gepasseerd. We zoeken een opvolger die de 
komende tijd kan gaan meedraaien en op termijn formeel de voorzittershamer kan gaan overnemen.
 
Op grond van de ervaringen van de huidige bestuursleden wordt een puur bestuurlijke inzet 
verwacht van circa 5 à 6 uren per week.  
 

Geïnteresseerd?
 
Spreekt deze vrijwilligersfunctie u aan? Laat ons dat weten via een mailbericht: 
info@voedselbankzeist.nl  
 
Voor verdere informatie neemt de huidige voorzitter Ad van Strien graag contact met u op. 

Voedselbank Zeist verstrekt dagelijkse boodschappen aan inwoners die het financieel 
moeilijk hebben. Zo helpen we hen vooruit, gaan we verspilling van voedsel tegen en 
dragen we bij aan een gezonde Zeister samenleving.
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