Bestuursverslag 2018
Stichting bezoekerspunt Sophiapolder.
De stichting heeft samen met diverse partijen de voorbereidingen afgerond en de aannemer heeft inmiddels
het bezoekerspunt op de Sophiapolder gerealiseerd. De formele opening was gepland in oktober maar is
door diverse openstaande punten verschoven naar 2019.
Met het Zuid-Hollandslandschap is een samenwerkingsovereenkomst opgesteld over de kaders waarbinnen
activiteiten gepland kunnen worden. Tevens is er een opstal-overeenkomst opgesteld over het gebruik van
de grond voor het gebouw.
De intensieve samenwerking met de schippers van het Zuid-Hollandslandschap is noodzakelijk daar het
eiland alleen met een voetveer te bereiken is. Dit verliep in 2018 uiterst plezierig en de stichting is dan ook
zeer dankboor voor de bereidwilligheid en soepelheid waarmee omgegaan wordt met de vragen van de
stichting om te varen buiten de reguliere tijden.
Met Holland Duurzaam is het traject doorgezet voor het realiseren van een duurzame exploitatie en
installaties voor het gebouw. Daarbij ligt de nadruk naast duurzaamheid op educatie over natuur, energie,
bewustwording en opleiding.
Het gebouw is in 2018 nog niet volledig operationeel geworden qua water toevoer, data aansluiting
(internet/wifi) en electra. Middels een extra donatie van het CAI fonds worden de voorbereidingen gedaan
voor een aansluiting aan de vaste wal. Met de nodige creatieve oplossingen hebben we toch al enkele
bijeenkomsten met partijen in het bezoekerspunt kunnen realiseren.
De aanzet is gegeven voor de programma's met de scholen over natuur educatie. Tevens is de film “Mijn
naam is Sophia” afgerond. Deze is al meerdere keren vertoond aan inwoners en ook in cultureel centrum
Cascade, waarbij er grote belangstelling en veel waardering was voor de film. De film is geproduceerd door
de lokale filmmaker Akte-film. Hendrik-Ido-Ambacht is de laatste jaren fors gegroeid. Het stukje historie wat
via de film wordt gepresenteerd is daarmee relevant en waardevol. Zo komen bijvoorbeeld straatnamen tot
leven vanuit de historische duiding. Daarnaast wordt gekeken naar de mogelijkheden van een Prokemonachtige interactieve natuurgame, met content vanuit de film. Hopelijk kan ook dit gerealiseerd gaan worden
in 2019 zodat meer kinderen en ouders actief met de natuur in verbinding worden gebracht op en rond het
natuureiland Sophiapolder.
Naar verwachting zal de formele opening van het bezoekerspunt plaatsvinden in maart van 2019.

Het bestuur bestond in 2018 uit :
Jelle van der Weijde (voorzitter en secretaris)
Denny Nugteren (penningmeester)
Bijgestaan door:
-

Niek Koppelaar beheerder Sophiapolder van het Zuid Hollands Landschap

-

Arie Mol (bouwtechnisch en vergunningen)

-

Sophieke Klaver via Arcadis

-

Wico van Helden voorzitter Ambacht Samen

Het bestuur is 10 x bijeengekomen tijdens bestuursvergaderingen om de lopende en nieuwe zaken te
bespreken.
Voor financiële zaken: zie financieel jaarverslag.

Jelle van der Weijde
Voorzitter

