
 
 

Bestuursverslag 2020 

Stichting Ambacht Samen 

In 2020 heeft de stichting en het bestuur niet veel kunnen doen door de beperkingen als gevolg van 
de Covid-19 pandemie. De sociale afstand in de 1,5 meter samenleving en thuisblijven heeft ervoor 
gezorgd dat veel plannen on hold kwamen te staan.  

Heroriëntatie met samenwerkingspartners en gemeente is daarom doorgeschoven naar 2021. 

Het bestuur is met stichting Bezoekerspunt Sophiapolder in gesprek gegaan over hun plan van aanpak 
tijdens en na de pandemie en gezamenlijke activiteiten in 2021. 

De website AmbachtSamen.nl is verder uitgebreid en wordt regelmatig bezocht door bewoners uit 
Hendrik-Ido-Ambacht. 

Het bestuur bestond in 2020 uit: 

• Wico van Helden (voorzitter) 
• Jelle van der Weijde (secretaris) 
• Denny Nugteren (penningmeester) 

Het bestuur is 4 x bijeengekomen tijdens bestuursvergaderingen om de lopende en nieuwe zaken te 
bespreken. 

Het bestuur is onbezoldigd. 

Voor financiële zaken: zie financieel jaarverslag. 

 

Namens het bestuur van stichting Ambacht Samen 

 

 

 

W. van Helden, Voorzitter 

  



 
Beleid 2021 

Stichting Ambacht Samen 

Het bestuur van Ambacht Samen zal samen met partijen in de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht 
blijven zoeken naar versterking van het gemeente-, verenigings- en organisatie leven in de 
gemeente.  

Concreet betekent dit aansluiting zoeken bij nieuw sociaal beleid van de gemeente gericht op 
samenhang en samenwerking in de wijken, Wij-in-de-Wijk initiatieven en het weer op gang brengen 
van samenleven in Ambacht. 

Financiering ervan blijft een zaak van continue aandacht en daarom zoekt het bestuur binnen en buiten 
de gemeente naar subsidies en donaties.  

Kunst en cultuur blijven belangrijk ook in de Post Pandemie tijd. Actief wordt de samenwerking met 
het kunst café, Hi5 en theater Cascade gezocht voor gezamenlijke projecten.  

Ook de lokale media blijven belangrijk zoals de Brug en de Kombinatie. Er zal regelmatig met de Brug 
redactie worden overlegd over actualiteit en nieuwe activiteiten. 

Het wordt een interessant jaar met veel belemmeringen maar ook kansen om bewoners en 
organisaties bij elkaar te brengen en samen verder te werken aan wonen-werken en leven in het mooie 
Hendrik-Ido-Ambacht. 

 

Voorzitter  

 

 

Wico van Helden 

 

 

 


