
 

De Voedselbank Haarlem en omstreken (hierna: VB Haarlem e.o.) is een stichting die op ideële basis 

voedsel verschaft aan mensen die daar (tijdelijk) zelf niet in kunnen voorzien. 

Alle activiteiten van VB Haarlem e.o. worden door vrijwilligers uitgevoerd.                                                       

Ook het bestuur van VB Haarlem e.o. dat de activiteiten aanstuurt, bestaat uit vrijwilligers.                            

Wij zijn op zoek naar een nieuw 

 bestuurslid vrijwilligerszaken (m/v) 

Het bestuurslid is verantwoordelijk voor de vrijwilligerszaken binnen VB Haarlem e.o.. 

 

De voedselbank heeft geen betaalde krachten in dienst. Voor alle werkzaamheden worden dus vrijwilligers 

ingeschakeld. Het aantal uren dat vrijwilligers werken, verschilt per medewerker. Sommigen verrichten 

incidenteel werkzaamheden. Anderen hebben bijna een volledige werkweek. 

Er zijn bij VB Haarlem e.o. ongeveer 110 vrijwilligers actief. Opvallend is dat veel vrijwilligers jarenlang actief 

bij ons blijven. Het verloop onder medewerkers is gering.  

 

Vereisten 

 

Hij/zij  

 is een verbinder die betrokkenheid van vrijwilligers bij de voedselbank kan realiseren 

 beschikt over goede verbale en sociale vaardigheden 

 heeft kennis van geautomatiseerde systemen, is op de hoogte en kan werken met sociale media,  

beschikt over organisatievermogen en heeft affiniteit met een organisatie als de voedselbank. 

 is bekend met en is in staat te  werken met opslagmedia als Dropbox 

 onderhoudt het netwerk rondom vrijwilligers-organisaties in Haarlem en omstreken. 

 

Het bestuurslid vrijwilligerszaken heeft de volgende hoofdtaken 

 Werving, selectie, motivering en begeleiding van vrijwilligers 

 Het onderhouden van contact met de vrijwilligerscentrale  

 In samenwerking met de overige bestuurders VB Haarlem e.o. besturen 

Bij de werkzaamheden wordt hij/zij ondersteund door vrijwilligers met een coördinerende taak. Het 

bestuurslid moet bereid zijn ca. 8 uur per week aan dit werk te besteden, verspreid door de week. Het 

bestuur bestaat uit zes leden en vergadert maandelijks. Het nieuwe bestuurslid zal worden ingewerkt en 

begeleid. 

 

Op de website www.voedselbankhaarlem.nl is te lezen wat de activiteiten van VB Haarlem e.o. zijn. 

 

Ben je geïnteresseerd? Mail naar vrijwilligers@voedselbankhaarlem.nl  voor verdere informatie of een 

kennismaking. 

http://www.voedselbankhaarlem.nl/
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