
 

 

Bestuursverslag 2021 

Stichting bezoekerspunt Sophiapolder. 

De stichting heeft ook in 2021 de deuren van het bezoekerspunt niet open kunnen doen, vanwege het sluiten 
van het eiland Sophiapolder door het Zuid-Hollands Landschap. Dit heeft gevolgen voor de financiele 
huishouding van de stichting en de nog lopende verplichtingen richting een subsidie van de Landschapstafel.  

Alle geplande activiteiten en inzet van vrijwilligers zijn niet doorgegegaan, maar het bestuur is 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 

- Het onderhouden van de relatie met de vrijwilligers en zonodig uitbreiden. 

De Game Mijn naam is Sophia, gebaseerd op de gelijknamige film werd ontwikkeld door AkteFilm heeft ook 
vertraging opgelopen en wordt nu opgeleverd in 2022. 

 

Het bestuur bestond in 2021 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 3 x bijeengekomen tijdens bestuursvergaderingen om de lopende en nieuwe zaken te 
bespreken. Het bestuur is onbezoldigd. 

Voor financiële zaken: zie financieel jaarverslag. 

Jelle van der Weijde 

Voorzitter 

 

 



 

 

 

Beleid 2022 

Stichting bezoekerspunt Sophiapolder. 

Het bestuur van de stichting zal ook in 2022 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. 

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

Het bestuur zal de inkomsten van het bezoekerspunt en al zoeken 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 Zuid-Hollands landschap zal gekeken worden naar versnelede overname waardoor de exploitatie van 
het bezoekerspunt niet meer op de schouders van de stichting zal komen. 

In 2022 zal er veel gebeuren rondom het voetveer en de aanleg stijger. Er komt en nieuwe boot die bezoekers 
nog comfortabeler naar het eiland zal brengen en door ontwikkelingen aan de Noord-Oevers zullen er 
aanpassingen komen aan de opstapplaats. Dat wordt door de gemeente overlegd met de Zuid-Hollands 
landschap. 

In 2022 is de verwachting wel dat we meer zullen kunnen verhuren, bovendien gaan we ook actief op zoek 
naar samenwerking met Cascade. 

 

Voorzitter 

Jelle van der Weijde 

 


