
 

 

Bestuursverslag 2019  

Stichting bezoekerspunt Sophiapolder. 

De stichting heeft samen met diverse partijen een grote mijlpaal bereikt door het bezoekerspunt formeel te 
openen op 8 maart 2019. Gedurende het jaar zijn er ook meerdere gastvrouwen aangesteld als vrijwilliger 
om gedurende de vaartijden van het voetveer van Zuid-Hollandslandschap, bezoekers te ontvangen. Er is 
tevens gestart met de verhuur van de ruimte met voorzieningen, aan derden. Zowel bezoekers als ook de 
huurders zijn allemaal zeer blij verrast en onder de indruk van de ruimte, de plek en het uitzicht op de polder.  

De intensieve samenwerking met de schippers van het Zuid-Hollandslandschap is noodzakelijk daar het 
eiland alleen met een voetveer te bereiken is. Dit verliep ook in 2019 weer uiterst plezierig en de stichting is 
dan ook zeer dankbaar voor de bereidwilligheid en soepelheid waarmee omgegaan wordt met de vragen van 
onze stichting om te varen buiten de reguliere tijden. 

De samenwerking met de schippers en de PR rondom de activiteiten van de stichting, hebben in 2019 
gerealiseerd in een zeer sterke toename van bezoekers aan het natuur eiland. In 2019 hebben bijna 4.200 
mensen de polder bezocht, wat bijna een verdubbeling is ten opzichte van 2018. 

De aansluiting van water, elektriciteit en data was gerealiseerd in 2019 met een tijdelijke aansluiting op de 
wal. Door ontwikkelingen van de gemeente aan de Noordoevers, sloop en geplande nieuwbouw, is de 
noodzaak voor het herzien van deze tijdelijke aansluiting pregnanter geworden. Er wordt met diverse partijen 
waaronder ABB en sloopbedrijf van Vliet, overlegd over mogelijkheden.  

De aanzet is gegeven voor de programma's met de scholen over natuureducatie. Tevens is de film “Mijn naam 
is Sophia” al meerdere keren vertoond aan bezoekers en is er grote waardering voor de film.  

Daarnaast is gestart met diverse donaties voor de ontwikkeling van een Pokemon-achtige interactieve 
natuurgame, met content vanuit de film. Hopelijk kan ook dit gerealiseerd gaan worden in 2020 zodat meer 
kinderen en ouders actief met de natuur in verbinding worden gebracht op en rond het natuureiland 
Sophiapolder. 

Het bestuur bestond in 2019 uit : 

Jelle van der Weijde (voorzitter en secretaris) 

Denny Nugteren (penningmeester) 

Het bestuur is onbezoldigd. 

Bijgestaan door: 

- Niek Koppelaar beheerder Sophiapolder van het Zuid Hollands Landschap 

- Arie Mol (bouwtechnisch en vergunningen) 

- 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 


