
Voorzitter Voedselbank stopt; opvolger gezocht 

 

 
Voorzitter Gert de Vries stopt met zijn taak. 

Zes jaar geleden ontstond bij Gert de Vries het idee om een Voedselbank in Uithoorn op te 
richten. Inmiddels staat er een goedlopende organisatie die wekelijks een grote groep mensen 
een steuntje in de rug geeft. Maar vanwege drukte in zijn werk en privéleven gaat hij de 
voorzittershamer eind van dit jaar overdragen aan een geschikte opvolger. ¨De Voedselbank 
is mijn kindje,¨ zegt Gert, die het moeilijk vindt om zijn taak los te laten, ¨maar het kost veel 
energie en ik kom tijd tekort.¨ 

Tijdens een thema-avond van een politieke partij hoorde hij dat er veel armoede achter de 
voordeur was. Professionals vonden het jammer dat er in Uithoorn geen Voedselbank was. 
¨Dat was tussen mijn oren gaan zitten,¨ vertelt Gert. Hij nam contact op met de Voedselbank 
in de Haarlemmermeer. Zij wezen hem erop dat Aalsmeer ook bezig was een Voedselbank op 
te zetten. Gezinnen uit Uithoorn moesten daarheen om hun pakket op te halen. Gert wist 
echter dat hij dit in zijn eentje niet kon trekken. Hij plaatste een oproep en organiseerde een 
bijeenkomst in het Dorpshuis in De Kwakel. ¨Daar kwamen 38 mensen op af die zich wilden 
inzetten.¨ 

In november 2013 vond de eerste uitgifte plaats. ¨We begonnen met twaalf gezinnen, maar 
dat groeide heel snel.¨ In eerste instantie vond de uitgifte plaats in De Burght en de intake in 
De Schutse. Later verhuisde de Voedselbank naar de Bovenboog, maar de komende jaren 
moeten ze opnieuw verhuizen. ¨Er zijn gesprekken gaande over een ruimte in de multi-
functionele nieuwbouw. Dat zijn invloeden van buitenaf waar ik opnieuw tijd en energie in 
moet stoppen en die heb ik niet meer.¨ 



Als voorzitter is Gert vertegenwoordiger naar de gemeente. ¨Daar ging in het begin veel tijd 
in zitten, maar we zijn een convenant aangegaan en zijn opgenomen in het armoedebeleid. 
De gemeente verwijst door naar de Voedselbank en we hebben een goede relatie met de 
bewindvoerders.¨ Daarnaast onderhoudt hij contacten met bedrijven en andere 
Voedselbanken. ¨Een keer per half jaar is er een overleg met VB Nederland. Zij ondersteunen 
ons met kennis en kunde, bijvoorbeeld over voedselveiligheid. Onze vrijwilligers hebben een 
cursus gevolgd en elk jaar wordt gecontroleerd of we voldoen aan de eisen.¨ Ook zijn er 
convenanten met VB Aalsmeer en Haarlemmermeer. ¨Het bestuur vergadert eens per maand 
en dan komen de ene keer de chauffeurs erbij zitten en de andere keer schuiven de dames 
van de administratie aan. Ook alle vrijwilligers van de uitgifte en intake worden eens per jaar 
uitgenodigd. Wij zijn eindverantwoordelijk voor het hele proces.¨ 

De Voedselbank gaat actief op zoek naar een geschikte opvolger. ¨We zullen aanwezig zijn op 
de vrijwilligersmarkt en op Burendag ZIjdelwaard. De Voedselbank is een mooie organisatie 
met een vaste kern vrijwilligers. Mijn opvolger springt op een rijdende trein. We zoeken 
iemand die affiniteit heeft met onze doelstellingen. Een vergadertijger. Iemand die de 
vrijwilligers goed kan ondersteunen. We plaatsen een profielschets op onze site 
www.voedselbankuithoorn.nl.¨ Gert moet er nog naartoe groeien, maar weet dat het nodig 
is. ¨Het kost me te veel tijd, ik kom niet meer tot rust. Na 25 jaar in diverse besturen gezeten 
te hebben, neem ik een soort vrijwilligerswerk-sabbatical.¨ 
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