
Vacature voorzitter van het bestuur 
van de Voedselbank Dordrecht
Wegens het rooster van aftreden komt per 1 januari 2022 de positie van voorzitter van de 
Voedselbank in Dordrecht vacant.

De Voedselbank Dordrecht is 1 van de 171 voedselbanken in Nederland. De voedselbanken in 
Nederland werken nauw met elkaar samen om voedselverspilling tegen te gaan en mensen die 
in armoede leven te ondersteunen met een voedselpakket. In Dordrecht krijgen ca 300 gezinnen 
wekelijks een voedselpakket bij een van de zes uitdeelpunten in de stad. Het bestuur van de 
voedselbank bestaat uit 6 leden en een voorzitter. De bestuursleden dragen samen zorg voor de 
ondersteuning van de vrijwilligers, het beleid, de fondsenwerving, de financiën en de interne en 
externe communicatie. Zo maken we het met elkaar mogelijk om onze doelstellingen te behalen. 

Profiel van de voorzitter
We vragen een tijdsinvestering van ongeveer 6 uur per week en zullen gezamenlijk een taakverdeling 
zoeken die past bij de kandidaat. De voorzitter zit in ieder geval onze maandelijkse vergaderingen 
voor en is intern en extern boegbeeld van de organisatie. 
We zoeken iemand die bestuurlijk ervaren is, liefst in een vrijwilligersorganisatie, met een netwerk in 
Dordrecht of in de regio. We kunnen ons ook voorstellen dat iemand in staat is snel een netwerk op 
te bouwen. 

Wij bieden een collegiale samenwerking in een actief bestuur met de mogelijkheid om een netwerk 
op te bouwen of uit te breiden en op die manier een bijdrage te leveren aan armoedebestrijding en 
voedselverspilling. Alle vrijwilligers, ook bestuursleden, werken onbezoldigd voor de voedselbank.

Stuur een korte motivatie en jouw c.v. als je belangstelling hebt, 
naar m.pater@voedselbankdordrecht.nl. 
Vragen kun je ook aan haar stellen via 06-23942795.

We vragen je te reageren voor 28 november. 
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