
 

 

Bestuursverslag 2020  

Stichting bezoekerspunt Sophiapolder. 

De stichting heeft net als iedereen gelden onder het sluiten van alle plekken waar mensen samenkomen door 
de Covid-19 pandemie. Al snel in 2020 werd door het Zuid-Hollands Landschap besloten dat het eiland (dus 
het voetveer) niet meer toegankelijk was en daarmee ook het bezoekerspunt. 

Alle geplande activiteiten en inzet van vrijwilligers gingen on-hold.  

Achter de schermen is het bestuur wel doorgegaan om na te denken over verschillende aspecten en 
activiteiten: 

- Toegankelijkheid in en om het gebouw : hiertoe is een bezoek van de gehandicaptenraad Ambacht 
gepland. 

- Programma’s voor schoolgaande kinderen in samenwerking met scholen en Hi5 

- Programma’s voor gerichten groepen (verjaardagsfeestje of ouder-kind uitje) 

- Verhuur mogelijkheden. 

Daarom is het bestuur in 2020 uitgebreid. 

De Game Mijn naam is Sophia, gebaseerd op de gelijknamige film werd aanvankelijk ontwikkeld door 
Lucrasoft, werd in 2020 overgenomen door AkteFilm en wordt nu opgeleverd in 2021. 

 

Het bestuur bestond in 2020 uit : 

Jelle van der Weijde (voorzitter en secretaris) 

Denny Nugteren (penningmeester) 

Lidy Brooymans : vrijwilligers 

Harm Rijkens : verhuur 

Dymphna Sturrus : programma’s 

Het bestuur is onbezoldigd. 

Het bestuur werd bijgestaan door: 

- Menno van Lopik Sophiapolder van het Zuid Hollands Landschap 

- Wico van Helden voorzitter Ambacht Samen   

Het bestuur is 5 x bijeengekomen tijdens bestuursvergaderingen om de lopende en nieuwe zaken te 
bespreken. 

Voor financiële zaken: zie financieel jaarverslag. 

Jelle van der Weijde          



 

Voorzitter 

 

Beleid 2021 

Stichting bezoekerspunt Sophiapolder. 

 

Het bestuur van de stichting zal ook in 2021 actief samenwerken met alle vrijwilligers en het Zuid-Hollands 
landschap voor verantwoorde activiteiten op de polder en in het bezoekerspunt, gericht op natuur beleving 
en natuur educatie, nadat de Covid-19 pandemie maatregelen zijn afgebouwd. 

Samen met de gastvrouwen wordt blijven aandacht besteedt aan een warm welkom in het bezoekerspunt 
en met aandacht voor naleving van RIVM regels. 

Het vaarseizoen van het voetveer van het Zuid-Hollands landschap is niet gestart op 1 maart, maar zal 
mogelijk pas vanaf 15 juli starten tot 1 november conform beleid Zuid-Hollands Landschap 

Dit zal de inkomsten van het bezoekerspunt ernstig negatief beïnvloeden en er zal dus door het bestuur 
gezocht moeten worden naar donaties om de lopende kosten te kunnen voldoen.  

In 2019 is er subsidie ontvangen van de regionale landschapstafel voor onderzoek naar de toegankelijkheid 
van het bezoekerspunt en samen met Zuid-Hollands landschap en de veiligheidsregio wordt gekeken naar 
vervanging van het voetveer op termijn en de op en afstap punten. 

Met kunstcafe en HI5 wordt actief gekeken naar activiteiten in en om het bezoekerspunt voor 
schoolgaande kinderen en overige bezoekers.  

 

Voorzitter 

 

Jelle van der Weijde 

 


