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Inleiding 
 
Voor u ligt ons Activiteitenplan 2013. Het Activiteitenplan is los van het Jaarverslag 
en komt daardoor eerder uit dan het jaarverslag. Hiermee komen we tegemoet aan 
de wens van de sponsors en subsidiegevers 
 
Vanwege de bezuinigingen zullen we ook in 2013 veel minder grote activiteiten 
kunnen organiseren. Er is voor gekozen om in 2013 maar op 4 pleinen, een grote 
activiteiten te organiseren. Deze activiteiten zijn voor alle kinderen uit de wijk en 
omliggende wijken, zoals de Schilderswijk en Centrum. Ook kinderen die geen lid zijn 
van onze stichting zijn van harte welkom. 
Ook dit jaar willen wij weer de nadruk leggen op familieactiviteiten, betrokkenheid 
van ouders en familie vinden wij heel belangrijk. Daarom proberen wij de ouders te 
betrekken bij de activiteiten. Ook bewegen en gezond leven vinden wij heel 
belangrijk, dus de nadruk van onze activiteiten ligt op bewegen. 
 
Daarnaast blijven wij natuurlijk onze wijkfeesten vieren, de Lampionnenoptocht en 
het Sint Nicolaasfeest. Dit jaar willen wij ook 40 workshops aanbieden, Set in Motion 
zal deze workshops verzorgen, het gezamenlijke thema van de workshops is:                  
“in beweging blijven!” dit gaan wij doen aan de  hand van sport, muziek, dansen en 
techniek. De workshops zijn laagdrempelig zodat iedereen kan deelnemen.             
 
De Lampionnenoptocht en het Sinterklaasfeest zijn feesten die wij al vanaf de 
oprichting van onze stichting organiseren. Naast een unieke dag voor de kinderen 
hebben zij ook nog een ander doel, namelijk de saamhorigheid in de wijk te 
bevorderen. 
 
Voor het organiseren van de pleinactiviteiten gaan wij zoveel mogelijk de 
samenwerking aan met de beheer- en bewonerscommissie van de pleinen.  
  
Naast deze activiteiten streven wij dit jaar ook weer om zoveel mogelijk pleinen in de 
zomervakantie open te houden. Daarnaast vinden al de voorgenomen workshops 
plaats tijdens de zomervakantie periode.  
 
Behalve het uitlenen van buitenspeelgoed en spellen op de pleinen streeft de 
stichting Haagse Hopjes er naar om structureel sportactiviteiten aan te kunnen 
bieden. 
Helaas zijn maar weinig kinderen in de wijk Transvaalkwartier lid van een 
sportvereniging. De enige plek waar ze in aanraking komen met bewegen en sporten 
is tijdens de gymles op school en natuurlijk op de pleinen. Er zal met Set in Motion 
worden bekeken welke sporten er kunnen worden aangeboden aan de kinderen van 
6 tot 12 jaar en van 12 jaar t/m 24 jaar.  
 
In het kader van meer bewegen zal dit jaar wederom aandacht besteed worden aan  
sportieve workshops voor ouders en ouderen, e.e.a. in navolging op het 
Stadsdeelplan 2012-2015.  
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Activiteit voor de hele familie per plein 
 
• 17-04-2013: Joubertplantsoen – Internationaal kinderfeest voor de hele familie.  

 
• 05-05-2013: Bevrijdingsfeest op het Wijkpark Transvaal.  
 
• 29-05-2013: Familiefeest op het Kaapseplein.  

  
• 19-06-2013: Familiefeest op het Anna Blamanplein.  

 
• Activiteiten voor, in en na de Zomervakantie 2013: 

In de zomervakantie zal er op alle pleinen, workshops gehouden worden met 
nadruk op bewegen, sport, spel, dansen en techniek, allemaal zeer 
laagdrempelig, met als doel dat iedereen er aan mee kan doen. Jong en Oud.  
 

• Open houden van alle Hopjes in de Zomervakantie: 
Ook in 2013 zullen weer weinig mensen naar het land van herkomst gaan tijdens 
de zomervakantie. Omdat de Ramadan in 2013 in de grote vakantie valt, zullen 
er juist nu veel kinderen en ouders op de pleinen aanwezig zijn. Wij willen weer 
proberen om alle pleinen in de vakantie open te houden. Dit is zelfs gezien de 
drukte die we weer verwachten erg gewenst zijn. 

 
• 16 oktober 2013: Herfstactiviteit voor de hele familie, samen met de 

Stadsboerderij de Woelige Stal. Tijdens deze dag staan duurzaamheid, milieu, 
hergebruik, gezond eten en bewegen centraal.  Het zijn leuke educatieve 
activiteiten, sport, spel en bewegen voor alle leeftijden, kortom een actieve en 
leerzame dag voor zowel de kinderen als de ouders.  
 

• 30 oktober 2013: Lampionnenoptocht – door de wijk Transvaalkwartier. 
 

• 4 december 2013: Sint Nicolaasfeest – voor de jongere kinderen in de leeftijd 
van 4 t/m 9 jaar uit de wijk Transvaal. Dit zal georganiseerd worden in en samen 
met het Buurthuis Boerenplein. 

 

Activiteiten van het bestuur 
 
Hopmobiel schreeuwt om onderhoud  
De Hopmobiel gaat dit jaar weer rijden naar het Stellenboschplein en de Marktweg, 
misschien komt er nog een pleintje bij.  
De Hopmobiel rijdt al weer ruim 10 jaar rond en schreeuwt om onderhoud. Dit jaar 
moet het toch echt gebeuren. Het is ons tot nu toe niet gelukt om sponsorgeld te 
vinden om de Hopmobiel een goede opknapbeurt te geven. Wij blijven ook in 2013 
zoeken naar een sponsor of een adoptie partner voor deze unieke mobiel. 
 
Speelgoed, Onderhoud en vervanging 
We zijn voor het grootste deel van nieuw speelgoed en reparatie aan speelgoed 
afhankelijk van sponsorbijdrage. Gelukkig kunnen we bij het Madurodam Steunfonds 
geld aanvragen voor speelgoed. Andere sponsors moeten wij nog zoeken. De 
slijtage is enorm dus hopelijk gaat het lukken.  
 
Aan de hand van de jaarlijkse inventaris wordt er gekeken welk speelgoed dient te 
worden vervangen of onderhouden. In 2012 hebben we wat kleine skelters en 
fietsjes aan kunnen schaffen. Ook hebben we nog skelters staan die opgeknapt 
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moeten worden. Dit wordt gedaan door een opleidingsbedrijf “Leren Doen”.             
De jongens van Leren Doen o.l.v. de heer Sander zijn erg enthousiast en wij zijn erg 
benieuwd hoe de eerste skelter die in februari onthuld wordt, er uit komt te zien.  
 
Aan het einde van 2012  deed zich de unieke mogelijkheid voor om 35 fietsjes voor 
een zacht prijsje te kopen van een winkelier die iets anders wil beginnen in zijn 
fietsenzaak. Begin dit jaar hopen wij nog meer fietsjes, steppen, fietsbandjes en 
ander reparatiemateriaal via deze winkelier aan te kunnen schaffen. Alleen moeten 
we deze aankoop nog betalen, wij gaan uit van een bedrag van  
€ 3.000,--  daar hebben we heel veel fietsjes, steppen en bandjes, plakspullen en 
andere reparatiematerialen voor.  
Daarnaast hebben wij voor de pleinen altijd nog kleine skelters nodig en een bijdrage 
voor het onderhouden van ons speelgoed is ook hard nodig. 
 
 
Vervanging en aanschaf nieuwe werkkleding 
De Haagse Hopjesmedewerkers en vrijwilligers ontvangen van ons werkkleding. Dit 
is om de herkenbaarheid van de mensen te vergroten. Hierdoor zijn ze beter 
benaderbaar als aanspreekpunt en vraagbaak. Als werkkleding hebben wij, of 
zouden wij graag willen aanschaffen: 
• Broek  
• Poloshirts 
• Vesten 
• Jasjes 
• Hesjes 
• Waterdichte schoenen 
• Shirt met lange mouwen. 
 
In 2012 is het weer niet gelukt om iemand te vinden die onze mensen lekker warm 
willen aankleden. Maar we blijven het proberen.  
Het is heel belangrijk dat de mensen op de pleinen herkenbaar zijn.                      
Voor de winter hebben we helemaal geen bedrijfskleding. Dit moet toch lukken in 
2013?? 
 
Verzoeken bij sponsors 
De Stichting Haagse Hopjes Transvaal heeft de laatste jaren een chronisch te kort 
aan sponsors. Door de bezuinigingen zijn we een aantal jaren geleden al heel wat 
sponsors kwijtgeraakt. De laatste twee jaar kwam daar nog bij: Jantje Beton en het 
Oranje Fonds, twee fondsen die voor ons heel belangrijk waren. Gelukkig kunnen we 
nog terecht bij Fonds 1818, de Zusters van Neerbosch en Staedion. Van het Willem 
van Heckfonds hebben we al in januari een mooie bijdrage mogen ontvangen, 
geweldig, zonder te vragen!! Wij zijn het Willem van Heckfonds dan ook heel erg 
dankbaar. 
 
Administratie 
Wegens het wegbezuinigen van onze administratieve kracht, zitten we erg krap in de 
manuren voor het afronden van onze administratie. Momenteel is er een achterstand 
in de administratie, tijd om nieuwe sponsors te zoeken en aan te schrijven is er niet. 
De meeste administratie wordt gedaan door één persoon en die heeft geen tijd om 
deze, toch wel intensieve taak er ook nog bij te nemen. 
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Pleinactiviteiten  

Familiedag tijdens het Internationaal 
Kinderfeest – Joubertplantsoen 
 
Woensdag 17 april 2013 
13.30 – 17.00 uur 
 
Het Kinderfeest wordt jaarlijks in Turkije in april 
gehouden. Ook in Transvaal wordt dit kinderfeest gehouden, maar hier noemen wij 
het Internationaal Kinderfeest omdat wij 160 nationaliteiten hebben in de wijk. Dit jaar 
vieren wij het Internationaal Kinderfeest al voor de 15de keer op het 
Joubertplantsoen. Speciaal dit jaar willen wij veel aandacht besteden aan sport- spel 
bewegen voor en door iedereen. Natuurlijk wordt er ook dit jaar veel aandacht 
besteed aan ouders en hun kinderen, het samen deelnemen aan sport en spel.  
 
Begroting 
Organisatiekosten (waaronder publiciteit, posters, administratie) €        350,00 
Onkostenvergoeding vrijwilligers €        500,00 
Catering + limo v.d. kinderen + versieringen, voor het plein €        350,00 
Creatieve activiteiten met moeders en dochters/zonen €        150,00 
Buurthuis Bario met creatieve activiteiten aan de kramen €        250,00 
Huur Kramen, tenten, stoelen, hekken, tafels, stoelen, parasols, 
zitjes, en Draaimolen, autootjes, minimaal 5 luchtkussens, 10 
spelletjes voor de kramen. Op- en afbouw van alle te gebruiken 
materialen. Drukken van de strippenkaarten. 

 
 
 
€     2.200,00    

2 Schmink-kramen  €        300,00  
Diverse workshops €        350,00 
Sport en spel voor alle leeftijden  
Tijdens de activiteiten op de pleinen wil de stichting Haagse Hopjes 
ook sportactiviteiten blijven aanbieden. Maar heel weinig kinderen in 
de wijk Transvaalkwartier zijn lid van een sportvereniging. De enige 
plek waar ze in aanraking komen met bewegen en sporten is tijdens 
de gymles en natuurlijk op de Hopjespleinen. Set in Motion zal 
ingehuurd worden om een gevarieerd sportprogramma aan te 
bieden onder deskundige begeleiding. Dit  voor jong en oud.  
 
Het sportaanbod zal dit jaar zijn: 
 
Klimwand, incl. 2 instructeurs,  
Lasergamen, incl. 2 instructeurs, 
Trampolines, 4 stuks, incl. 2 instructeurs.  
Dance Pads incl. instructeurs.  
 
Verder zal er een voetbaltournooi worden georganiseerd. 
Sjoelen, dammen en levend schaken, komen ook aan bod. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
€     2.550,00 
 
 
€        450,00 

 
Totaal  

 
€     7.450,00 
========== 
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Bevrijdingsfeest op het Wijkpark 
Transvaal – voor de hele familie 
Zondag 5 mei 2013 
13.30 – 17.00 uur 
 
In de verre omtrek van Transvaal is het bekend dat 
je hier op het Wijkpark Transvaal op een goedkope 
manier het kermis gevoel kunt beleven. Er is voor 
iedereen wel iets te doen. Zeker voor de mensen 
met de kleine beurs (die zijn er genoeg in de wijk Transvaal), heeft onze feestmiddag erg veel 
aftrek. Iedereen is dan ook welkom. 
Ook tijdens deze activiteit zullen wij aandacht besteden aan kinderen met hun ouders, door 
veel gezamenlijke activiteiten aan te bieden. Daarnaast is er dit jaar aandacht voor 
duurzaamheid, hiervoor zullen wij professionals uitnodigen.  
Het Bevrijdingsfeest is een gezamenlijke activiteit met de Beheercommissie Wijkpark 
Transvaal.  
Tevens hebben wij ook dit jaar een waardevolle aanvulling op ons aanbod. Namelijk de 
zwerfboekjesmarkt. Vorig jaar was deze boekjesmarkt er voor het eerst en met groot succes. 
Ook dit jaar heeft Fonds 1818 het mogelijk gemaakt dat de ambassadeur van de 
zwerfboekjes in Den Haag, de middelen heeft om nieuwe boekjes aan te schaffen. Onze 
kinderen zullen hier heel erg blij mee zijn. Het gebeurt niet vaak dat zij een nieuw boekje 
krijgen, welke ze natuurlijk later, als ze het uitgelezen hebben, te "zwerven" mogen leggen. 
Voor meer informatie zie:  http://www.kinderzwerfboek.nl/ 
 
Begroting 
Organisatiekosten (waaronder publiciteit, posters, administratie) €        350,00 
Onkostenvergoeding vrijwilligers €        500,00 
Catering + limo v.d. kinderen + versieringen, voor het plein €        350,00 
Creatieve activiteiten met moeders en dochters/zonen €        150,00 
Creatieve activiteiten aan de kramen €        250,00 
Huur Kramen, tenten, stoelen, hekken, tafels, stoelen, parasols, zitjes, en 
Draaimolen, autootjes, minimaal 7 luchtkussens, 10 spelletjes voor de 
kramen. Op- en afbouw van alle te gebruiken materialen. Drukken van de 
strippenkaarten. 

 
 
 
€     2.500,00    

2 kramen met Schminken €        300,00  
Diverse workshops €        350,00 
Sport en spel voor alle leeftijden  
Tijdens de activiteiten op de pleinen wil de stichting Haagse Hopjes ook 
sportactiviteiten blijven aanbieden. Maar heel weinig kinderen in de wijk 
Transvaalkwartier zijn maar lid van een sportvereniging. De enige plek 
waar ze in aanraking komen met bewegen en sporten is tijdens de gymles 
en natuurlijk op de Hopjespleinen. Set in Motion zal ingehuurd worden om 
een gevarieerd sportprogramma aan te bieden onder deskundige 
begeleiding. Dit zal zijn voor jong en oud.  
 
Het sportaanbod zal dit jaar zijn: 
 
Klimwand, incl. 2 instructeurs, 
Trampolines, 4 stuks, incl. 2 instructeurs, 
Pannavoetbaltournooi (incl. 2 instructeurs, kraam en muziekinstallatie), 
Bungee trampoline incl. 2 instructeurs  
8x wii gaming, incl. 2 instructeurs 
Lasergamen, incl. 2 instructeurs 
 
Sjoelen, dammen en levend schaken, zal ook aan bod komen. 
Ook een workshop Yoga voor dames en de meiden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
€     4.100,00 
 
 
€        450,00 

 
Totaal  

 
€     9.300,00   
========== 
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Familiedag op het Kaapseplein   
  
Woensdagmiddag 29 mei 2013 
13.30 – 17.00 uur 
 
 
Tijdens deze middag zullen wij ook hier veel aandacht 
besteden aan de hele familie, dus ook activiteiten voor 
hen. Er zullen wat workshops zijn zowel van muziek als 
dans. Maar ook creatieve activiteiten. Veilig kunnen spelen is het belangrijkste        
Dit plein zou wel wat uitdaging kunnen gebruiken in de zin van sportaanbod. Daarom 
is er meer aandacht voor sport. Sport voor jong en oud. 
 
Begroting 
Organisatiekosten (waaronder publiciteit, posters, administratie) €        350,00 
Onkostenvergoeding vrijwilligers €        500,00 
Catering + limo v.d. kinderen + versieringen, voor het plein €        350,00 
Creatieve activiteiten met moeders en dochters/zonen €        150,00 
Creatieve activiteiten aan de kramen €        250,00 
Huur Kramen, tenten, stoelen, hekken, tafels, stoelen, parasols, 
zitjes, en Draaimolen, autootjes, minimaal 5 luchtkussens, 10 
spelletjes voor de kramen. Op- en afbouw van alle te gebruiken 
materialen. Drukken van de strippenkaarten. 

 
 
 
€     2.200,00    

2 kramen met Schminken €        300,00  
Diverse workshops €        350,00 
Sport en spel voor alle leeftijden  
Tijdens de activiteiten op de pleinen wil de stichting Haagse Hopjes 
ook sportactiviteiten blijven aanbieden. Maar heel weinig kinderen in 
de wijk Transvaalkwartier zijn maar lid van een sportvereniging. De 
enige plek waar ze in aanraking komen met bewegen en sporten is 
tijdens de gymles en natuurlijk op de Hopjespleinen. Set in Motion 
zal ingehuurd worden om een gevarieerd sportprogramma aan te 
bieden onder deskundige begeleiding. Dit zal zijn voor jong en oud.  
 
Het sportaanbod zal dit jaar zijn: 
 
Klimwand, incl. 2 instructeurs,  
Lasergamen, incl. 2 instructeurs, 
Trampolines, 4 stuks, incl. 2 instructeurs.  
Dance Pads incl. instructeurs.  
 
Verder zal er een voetbaltournooi worden georganiseerd. 
Sjoelen, dammen en levend schaken, komen ook aan bod. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
€     2.550,00 
 
 
€        450,00 

 
Totaal  

 
€     7.450,00 
========== 
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Familiedag op het Anna Blamanplein  
 
Woensdagmiddag 19 juni 2013  
13.30 – 17.00 uur 
 
 
Tijdens deze middag zullen wij ook hier veel 
aandacht besteden aan de hele familie, dus 
ook activiteiten voor hen. Er zullen wat 
workshops zijn zowel van muziek als dans. Maar ook creatieve activiteiten. Ook 
willen we dit jaar voorlichting houden over schoon, heel, veilig en duurzaamheid. 
Veilig kunnen spelen is het belangrijk. Dit plein zou wel wat uitdaging kunnen 
gebruiken in de zin van sportaanbod. 
We zullen informatiekraampjes neerzetten om er achter te komen welke sporten de 
jongeren graag willen doen op dit plein.  

 
Begroting 
Organisatiekosten (waaronder publiciteit, posters, administratie) €        350,00 
Onkostenvergoeding vrijwilligers €        500,00 
Catering + limo v.d. kinderen + versieringen, voor het plein €        350,00 
Creatieve activiteiten met moeders en dochters/zonen €        150,00 
Creatieve activiteiten aan de kramen €        250,00 
Huur Kramen, tenten, stoelen, hekken, tafels, stoelen, parasols, 
zitjes, en Draaimolen, autootjes, minimaal 5 luchtkussens, 10 
spelletjes voor de kramen. Op- en afbouw van alle te gebruiken 
materialen. Drukken van de strippenkaarten. 

 
 
€     2.200,00    

2 kramen met Schminken €        300,00  
Diverse workshops €        350,00 
Sport en spel voor alle leeftijden  
Tijdens de activiteiten op de pleinen wil de stichting Haagse Hopjes 
ook sportactiviteiten blijven aanbieden. Maar heel weinig kinderen in 
de wijk Transvaalkwartier zijn lid van een sportvereniging. De enige 
plek waar ze in aanraking komen met bewegen en sporten is tijdens 
de gymles en natuurlijk op de Hopjespleinen. Set in Motion zal 
ingehuurd worden om een gevarieerd sportprogramma aan te 
bieden onder deskundige begeleiding. Dit zal zijn voor jong en oud.  
 
Het sportaanbod zal dit jaar zijn: 
 
Voetbal in kooi 4 tegen 4 incl. instructeurs en geluidinstallatie. 
Bungee trampolines incl. 2 instructeurs 
Klimwand, incl. 2 instructeurs,  
Lasergamen, incl. 2 instructeurs, 
Trampolines, 4 stuks, incl. 2 instructeurs.  
Dance Pads incl. instructeurs.  
 
Sjoelen, dammen en levend schaken komen aan bod; ook is er 
Yoga of een Play back show 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
€     3.225,00 
 
 
€        450,00 

 
Totaal  

 
€     8.125,00 
========== 
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Workshops in de maanden april tot en 
met augustus 2013 
 
Transvaal Workshop Tour (TWT) 2013  
 
Omdat bewegen en gezond leven hoog op de 
agenda staat bij de Gemeente Den Haag, hebben 
wij aan het sportbureau Set in Motion offerte 
gevraagd voor 40 workshops op alle vijf de Hopjespleinen.. 
 
Hierbij stuur ik u een offerte voor de TWT (Transvaal Workshop Tour) 2013. De 
opzet is om op de vijf pleinen (Joubertplantsoen, Ruth Firstplein, Wijkpark Transvaal, 
Kaapseplein, Anna Blamanplein) een Workshop Tour uit te zetten waarbij de 
deelnemers kennis maken met Sport, Spel, Techniek en Dans. De Tour kan gesplitst 
worden voor verschillende doelgroepen.  
Begin april 2013 start de TWT. Elke workshop is laagdrempelig en wordt 
aangeboden aan kinderen, jongeren, kind en ouders. Op woensdag middagen 
worden de clinic’s aangeboden.  
Hieronder staan de workshops.  
10 x workshop Sport: tennis, basketbal, waveboarden  
10 x workshop Spel: bordspellen en oud Hollandse spelen  
10 x workshop Techniek: Make-it/ Move-it, 
deelnemers maken van losse onderdelen  fietsen, 
steppen en skelters (make-it) om vervolgens op 
deze voertuigen de  verkeersregels te oefenen 
(move-it)  
10 x workshop Dans:  dance revolution.  
 
In totaal 40 workshops (1,5 uur) verdeeld over de 
vijf Haagse Hopjes pleinen in Transvaal.  
 
Alle workshops worden verzorgd door ervaren Set in Motion instructeurs. Per 
workshop kunnen 15 tot 25 personen deelnemen. Uitvoering volgens onderstaand 
schema: 
 
Offerte Set in Motion 
 
Omschrijving werkzaamheden       
TWT (Transvaal Workshop Tour) 2013 
Overzicht van de werkzaamheden 
10 workshops sport á 1,5 uur incl. begeleiding en alle materialen  €    2.500,00 
10 workshops spel á 1,5 uur incl. begeleiding en alle materialen  €    2.500,00 
10 workshops techniek á 1,5 uur incl. begeleiding en alle materialen €    2.500,00 
10 workshops dans á 1,5 uur incl. begeleiding en alle materialen  €    2.500,00 
Totaal exclusief BTW        €  10.000,00 
BTW laag         €       600,00 
          __________ 
 
Totaal inclusief BTW       €  10.600,00 
          ========= 
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Het openhouden van het  Haagse Hopje 
Wijkpark Transvaal in de grote vakantie 
en diverse Activiteiten in de 
Zomervakantie. 
 
Zomervakantie juli t/m augustus 2013 
 
Wij willen proberen om het Haagse Hopje ook dit 
jaar weer de hele zomervakantie open te houden. 
Omdat wij veel medewerkers hebben moeten laten gaan was dat al in 2012 heel 
moeilijk maar is het toch gelukt om het Hopje op het Wijkpark de hele vakantie open 
te houden. Vaak heb je hier drie mensen nodig om dit te doen. Nu waren op één na 
alle hopjes open omdat de mensen die niet met vakantie waren op een plein 
stonden. Tevens hadden wij drie uitzendkrachten ter beschikking. 
Zeker in 2013 zullen er veel mensen thuisblijven. 
Van de ene kant door de bezuinigingen en van de 
andere kant omdat de ramadan in de zomervakantie 
valt. 
Voor 4 weken willen wij hier mensen voor inhuren. 
Vorig jaar heeft Set in Motion hier met 2 soms met 
drie mensen gewerkt. Er zijn toen ook veel extra 
activiteiten georganiseerd. In die periode kunnen 
onze vaste medewerkers ook met vakantie. 
  
Omdat Set in Motion een sportorganisatie is hadden de kinderen en jongeren dus 
niet te klagen over het extra aanbod van sport.  
Omdat sporten en bewegen erg belangrijk zijn willen wij dat zelfs iets uitbreiden met 
diverse workshops om de ouders ook te bereiken. Zie hiervoor de aparte begroting.  
 
Voor het openhouden van het Haagse Hopjes op het Wijkpark incl. 
het organiseren van:  
 2 pannavoetbaltournooi,  
 2 x trampoline springen en  
 4x ouder en kind workshops  
 
Totaal bedrag inclusief BTW     €    9.998,98 
         =========== 
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Wijkpark Transvaal – Herfstactiviteit 
samen met Stadsboerderij De 
Woelige Stal 
  
Woensdagmiddag 16 oktober 2013  
13.30 – 17.00 uur 
 
 
Het laatste pleinfeest van 2013 wordt 
gevierd op het Wijkpark Transvaal, eigenlijk een traditie. We doen dit altijd samen 
met de Stadsboerderij De Woelige Stal. Dit jaar veel aandacht voor duurzaamheid en 
milieu. Ook over zelf brood bakken en brood hergebruiken. Wat kan je doen met 
brood dat over is en nog goed is.  
Er zullen workshops zijn waar iedereen dus ook de ouders aan mee kunnen doen.  
 
Begroting 
Organisatiekosten (waaronder publiciteit, posters, administratie) €        350,00 
Onkostenvergoeding vrijwilligers €        500,00 
Catering + limo v.d. kinderen + versieringen, voor het plein €        350,00 
Creatieve activiteiten met moeders en dochters/zonen €        150,00 
Creatieve activiteiten aan de kramen €        250,00 
Huur Kramen, tenten, stoelen, hekken, tafels, stoelen, parasols, 
zitjes, en Draaimolen, autootjes, minimaal 5 luchtkussens, 10 
spelletjes voor de kramen. Op- en afbouw van alle te gebruiken 
materialen. Drukken van de strippenkaarten. 

 
 
 
€     2.200,00    

2 kramen met Schminken €        300,00  
Diverse workshops €        350,00 
Sport en spel voor alle leeftijden  
Tijdens de activiteiten op de pleinen wil de stichting Haagse Hopjes 
ook sportactiviteiten blijven aanbieden. Maar heel weinig kinderen in 
de wijk Transvaalkwartier zijn  lid van een sportvereniging. De enige 
plek waar ze in aanraking komen met bewegen en sporten is tijdens 
de gymles en natuurlijk op de Hopjespleinen. Set in Motion zal 
ingehuurd worden om een gevarieerd sportprogramma aan te 
bieden onder deskundige begeleiding. Dit zal zijn voor jong en oud.  
 
Het sportaanbod zal dit jaar zijn: 
 
Pannavoetbal, incl. 2 instructeurs kraam en geluidsinstallatie 
Bungee trampolines incl. 2 instructeurs 
Klimwand, incl. 2 instructeurs,  
Lasergamen, incl. 2 instructeurs, 
Dance Pads incl. instructeurs.  
 
Sjoelen, dammen en levend schaken komen aan bod evenals Yoga 
of een Play back show 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
€     3.225,00 
 
 
€        450,00 

 
Totaal  

 
€     8.125,00 
========== 
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Andere activiteiten 

Lampionnenoptocht - Transvaalkwartier 
 
Woensdagavond 31 oktober 2013 
17.15 – 20.30 uur 
 
Het blijft groeien deze optocht. Vele organisaties die 
betrokken zijn bij de wijk Transvaalkwartier lopen 
mee en begeleiden de kinderen. Alle basisscholen, buurthuizen in de wijk krijgen 
inschrijfformulieren om mee te doen en velen zijn aanwezig tijdens deze optocht. Het 
blijft een feest om een sliert aan lichtjes voorbij te zien komen in de straten van 
Transvaal. Het startpunt is ook dit jaar weer het Wijkpark Transvaal en het eindpunt 
zal ook op het Wijkpark Transvaal zijn. 
Op het Wijkpark zal een tent staan waar de deelnemers na afloop van de tocht 
chocomel of limonade kunnen krijgen en natuurlijk de traditionele Hollandse gevulde 
koek. In 2012 hadden we wel te weinig buurtvaders voor de begeleiding, alles is 
goed gegaan, maar het is toch heel belangrijk dat de deelnemers allemaal op de 
middenweg gaan lopen en niet op de stoepen. De politie kan er anders niet door als 
er iets aan de hand is. De voorzitter van de buurtvaders heb ik gesproken en die 
heeft voor het hele jaar zijn medewerking 
toegezegd. Natuurlijk worden we ook dit jaar weer 
deskundig begeleid door politie te fiets, te paard en 
in de auto. En ook op de verkeersregelaars zullen 
wij weer een beroep doen. Het geluid bij de opening 
van de Lampionnenoptocht was in 2012 prima in 
orde. Natuurlijk zal er weer een straattheater 
meelopen en de Brassband zal niet ontbreken.  
 
 
Begroting 
Organisatiekosten (waaronder publiciteit, posters, administratie) 
Informatieformulieren ouders, deelnameformulieren enz. 

€      750,00 

Onkostenvergoeding vrijwilligers €      500,00 
Catering + warme chocolade, koeken, limonade, koffie, thee enz. €      600,00 
Huur tenten en materialen voor in de tenten voor op het Wijkpark. 
Of het wordt de Julianakerk. (Schatting)  

 
€      500,00 

Lampionnen met toebehoren €   1.800,00 
Drumband, Dansgroepje en versierde wagen of figuren   €   3.500,00 
 
E.H.B.O. 

 
€        60,00 

 
Totaal 

 
€   7.710,00 
========== 
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Sint Nicolaasfeest – in Buurthuis Boerenplein  
  
Woensdagmiddag 4 december 2013  
Tijd: 14.00 – 16.00 uur 
 
Jaarlijks kunnen kinderen van de wijk Transvaal 
deelnemen aan het Sint Nicolaasfeest. De 
leeftijdscategorie gaan we aanpassen, het wordt voor 
kinderen van 4 t/m 9 jaar. In 2012 hadden we de 
sporthal gehuurd, deze zaal is niet geschikt voor een 
Sinterklaasfeest. De zaal is eigenlijk te groot, de 
kinderen komen hierdoor in de verleiding om lekker op 
je sokken achter de stoelen te gaan glijden. Ouders 
lopen erg vaak naar buiten om een sigaret te roken. De 
grotere jeugd werd nu toegelaten omdat de zaal groot 
was, maar dat gaf veel irritatie.  Daarom heeft het 
bestuur van de Stichting Haagse Hopjes besloten om 
de leeftijd naar beneden te brengen. 
Hierdoor zullen ook minder kinderen mee doen. De 
ouders kunnen hun kinderen bij de Hopjes opgeven en later, op de dag zelf daar 
afzetten of meelopen tot aan de zaal. Ouders kunnen hun kinderen na afloop zelf 
ophalen bij het Buurthuis Boerenplein. Natuurlijk zullen we weer een leuk 
kindertheater inhuren.  
Presentator Theo Westerduin zal ook weer van de partij zijn. 
 
 
Begroting 
Organisatiekosten (waaronder publiciteit, posters, administratie. €       500,00 
Sint kadootje vrijwilligers  €       500,00 
Catering, limo kinderen, strooigoed en kleine kadootjes en 
versieringen voor in de zaal. Huur materialen podium, banken, 
stoelen enz. enz. voor de sporthal. Hangt af van huur sporthal. 

 
 
€    3.000,00   

Huur Sint, presentator en Zwarte Pieten €       700,00 
Voorstelling voor de kinderen (inhuren van een theater) €    3.000,00 
 
Totaal 
 

 
€    7.700,00 
========= 
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Totale begroting van alle activiteiten, sport en workshops, 
openhouden Haagse Hopje en diverse speelgoed  
   
Activiteiten   
Familiedag tijdens het Internationaal Kinderfeest 
Op woensdag 17 april 2013 – Joubertplantsoen   € 7.450,00 
 
Bevrijdingsdagfeest voor de hele familie 
Op dinsdag 30 april 2013 – Wijkpark Transvaal   € 9.300,00  
 
Familiedag op het Kaapseplein  
Op woensdag 29 mei 2013 – Kaapseplein     € 7.450,00 
 
Familiedag op het Anna Blamanplein   
Op woensdag 19 juni 2013 – Anna Blamanplein   € 8.125,00 
 
Herfstvakantieactiviteit samen met de Boerderij 
Op woensdag 16 oktober 2013 – Wijkpark Transvaal  € 8.125,00 
         _____________ 
 
Subtotaal activiteiten      €       40.450,00        
          
Lampionnenoptocht door Transvaalkwartier 
Op woensdagmiddag 30 oktober 2013 € 7.710,00 
 
Sint Nicolaasfeest in Buurthuis Boerenplein  
Op woensdagmiddag 4 december 2013 € 7.700,00 
      _____________ 
 
Totaal Lampionnen en Sinterklaas    €       15.410,00 
 
(TWT) Transvaal Workshop Tour 2013 
40 workshops verdeelt over 5 pleinen 
In de periode april t/m augustus 2013 
Definitieve begroting (incl. BTW) op pag. 10   €       10.600,00 
          
Open houden Haagse Hopjes in de Zomervakantie 
Van juli t/m augustus 2013 Wijkpark Transvaal    
Definitieve begroting (incl. BTW) op pag. 12   €         9.998,98 
          
Begroting Speelgoed  
10 Berg skelters sunlight    €         4.202,33 
Fietsjes en reparatie-materialen             3.000,00 
      _____________ 
Totaal         €         7.202,33 
          
Extra onderhoud Hopmobiel (afhankelijk van eventuele  
Sponsorbijdrage       ? 
 
Kleding medewerkers, afhankelijk van sponsorbijdrage ?_____________  
 
 
Totale begroting bovengenoemde activiteiten    €        74.661,31 
          ============ 
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Te verwachten bijdragen over 2013 
 
  
Overige subsidies en sponsoring: 
 
Bijdrage Fonds 1818       €      25.000,00 
 
Bijdrage Zusters van Neerbosch      €        2.500,00 
 
Bijdrage Willem van Heckfonds (voor activiteiten)   €        2.500,00 
 
Bijdrage Staedion       €        6.000,00 
 
 
Gemeente Den Haag Bestuursdienst/Deco, stadsdeel Centrum: 
 
 Aan deze Bestuursdienst willen wij graag de aanvragen 
 doen voor de Lampionnenoptocht en het Sinterklaasfeest €      15.410,00 
  
 (TWT) Transvaal Workshop Tour 2013 
 40 workshops verdeelt over 5 pleinen 
 In de periode april t/m augustus 2013   €      10.600,00 
 
 En de openstelling van het Haagse Hopjes WPT 
 voor 4 weken in de grote vakantie    €        9.998,98 
          
Hopelijk te ontvangen voor speelgoed: 
Skelters, bij Madurodam Steunfonds €        3.000,00 
Bijdrage Willem van Heckfonds  
(Fietsjes en andere spelmaterialen)   €        2.500,00 
      _____________        
      €        5.500,00 
Begroot aan speelgoed   €        7.202,33 
      _____________ 
Nog aan te vragen voor speelgoed 2013    €        1.702,33 
(Als dit niet lukt dan 2 skelters minder)               
         _____________ 
 
Totaal te ontvangen/nog aan te vragen    €       58.316,72 
         ============
       
 
Alle sponsoraanvragen moeten nog gedaan worden.  
Het enige dat zeker is, is de bijdrage van het Willem van Heckfonds, dat is al binnen! 
 
 
     
    Petje af!            


