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Inleiding 
 
Voor u ligt onze sponsoraanvraag voor het Activiteitenplan 2016. 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.  
 
Voor de komende jaren heeft de Gemeente Den Haag een plan opgesteld, ook voor de wijk 
Transvaal. De Stichting Haagse Hopjes Transvaal gaat ook proberen hier nog beter bij aan te 
sluiten door een plan voor de jaren 2016-2019 op te stellen. 
 
Gezien de verdere bezuinigingen zal ook de stichting hier weer aan moeten geloven. De 
komende jaren willen we niet inkorten op het aantal door ons gevestigde en bekende 
activiteiten. Wel zullen we moeten proberen te korten op de materiële kosten. Dit zal 
betekenen dat er met minder materiaal eenzelfde hoeveelheid plezier en activiteit zal moeten 
plaatsvinden. Dit gaan wij pogen te bereiken met een breder aanbod van sportactiviteiten. Dit 
onder begeleiding van sportprofessionals met materialen die wij al tot onze beschikking 
hebben. Dit zal leiden tot minder kosten van het inhuren van materialen. 
 
Vanuit de stichting zelf zal er meer aandacht worden besteed aan sport. Dit onder andere om 
een doelgroep aan te spreken die voorheen een beetje buiten de boot viel bij de Stichting 
Haagse Hopjes Transvaal; de jongeren in de leeftijd van 12 t/m 15, welke naar de middelbare 
school gaan. Deze jongeren hebben weinig behoefte aan speelgoed maar des te meer aan 
sportieve activiteiten, een luisterend oor en andere sociale aspecten. 
Deze activiteiten zijn voor alle jongeren uit de wijk Transvaal en omliggende wijken, zoals de 
Schilderswijk en Centrum. Ook kinderen die geen lid zijn van onze stichting zijn van harte 
welkom. 
 
Verder willen wij dit jaar een Haagse Hopjes Sport Workshop aanbieden. Dit met voor de 
jongeren bekende docenten, welke aan de slag gaan met actuele sporten. Deze middagen 
moeten gaan vallen onder een project waar met en door de jongeren activiteiten worden 
georganiseerd. Met de jongeren die zich hier vaker voor in zullen zetten willen wij iets leuks 
gaan doen aan het einde van het jaar om zo meer binding te krijgen. 
 
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 Hopjespleinen. Uiteraard gaan we dit proberen te organiseren met 
de al gevestigde instanties! 
 
Verder willen we ook dit jaar weer de nadruk leggen op familieactiviteiten. Betrokkenheid van 
ouders en familie vinden wij heel belangrijk. Daarom proberen wij de ouders ook bij de 
activiteiten te betrekken. Het afgelopen jaar hebben wij weer meer ouders mogen ontvangen 
die actief meededen en daar doen wij het voor. Ook bewegen en gezond leven vinden wij heel 
belangrijk, dus de nadruk van onze activiteiten ligt op meedoen en bewegen. 
 
Voor het organiseren van de pleinactiviteiten gaan wij zoveel mogelijk de samenwerking aan 
met de beheer- en bewonerscommissie van de pleinen. De Buurthuizen Bario en Boerenplein, 
de jongens en meiden van Streetsport, Set in Motion, de buurtvaders en buurtmoeders, 
workshops streetdance en Yoga voor kinderen, Stichting WBS, de Stadsboerderij de Woelige 
Stal en nog vele andere mensen en instanties. 
 
Naast deze activiteiten streven wij dit jaar ook weer om zoveel mogelijk pleinen in de 
zomervakantie open te houden.  
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Hopelijk vinden wij dit jaar wel nieuwe sponsors die bij willen dragen aan het bekostigen 
van nieuwe spelmaterialen als fietsjes en skelters, hiervoor zullen wij ongeveer  
€ 10.000,00 nodig hebben. Om gebruik te kunnen blijven maken van de Hopmobiel 
zullen wij daarnaast binnen twee jaar 4 nieuwe accu’s nodig hebben, t.w.v. € 3.000,00 
per stuk. Ook hiervoor hopen wij een bijdrage van onze sponsoren te mogen ontvangen. 
 
 
Begroting voor speelgoed        € 10.000,00 
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Activiteit voor de hele familie per plein 
 
Internationaal Kinderfeest Joubertplantsoen  
Woensdag 13 april 2016    
Tijden: 14.00-18.00 uur 
Aan deze activiteit doen al jaren lang mensen mee van buurthuis Bario. Wij stellen dat altijd 
zeer op prijs vanwege hun professionaliteit.  
 
Koningsdag op het Wijkpark Transvaal 
Woensdag 27 april 2016    
Tijden: 14.00-18.00:  
Een altijd erg goed bezocht feest op het Wijkpark Transvaal, alles mooi oranje en grote 
verbondenheid op het Wijkpark. 
 
Familiefeest op het Kaapseplein  
Woensdag 25 mei 2016   
Tijden: 14.00-18.00 uur 
Het eerste plein van de Haagse Hopjes Transvaal en al menige jaren een druk bezochte dag. 
 
Sportdag Sportdocent-4-Rent 
Woensdag 1 juni 2016   
Tijden: 14.00-18.00 uur  
Een gehele dag lang sportactiviteiten georganiseerd door een groep sportdocenten welke met 
actuele thema’s en sport aan de slag gaan. 

  
Familiefeest op het Anna Blamanplein 
Woensdag 22 juni 2016   
Tijden: 14.00-18.00 uur 
Altijd een leuk voetbalfestijn! Hopelijk komend jaar op het nieuwe kunstgrasveld. En uiteraard 
een groot schaaktoernooi zodat de kinderen van het Galjoen kunnen laten zien wat ze hebben 
geleerd! 

 
Haagse Hopjes Sportmiddag 2016. Op diverse pleinen in Transvaal 
Tijden: 15:00-18:00: 
Gedurende 8 dinsdagmiddagen over 8 maanden verdeeld zullen er sportactiviteiten 
plaatsvinden voor alle jongeren op het Wijkpark Transvaal. Deze zullen worden begeleid door 
betrokken sportprofessionals welke bekend zijn in de buurt. De Sportdocenten en materialen 
zullen geleverd worden door Sportdocent-4-Rent. 
De middagen gaan de verschillende pleinen af op de komende data:  
10 mei  Wijkpark Transvaal 
17 mei  Anna Blamanplein  
  7 juni  Kaapseplein  
14 juni  Stellenboschplein 
28 juni  Joubertplantsoen  
  5 juli   Wijkpark Transvaal 
13 september  Anna Blamanplein  
20 september  Kaapseplein 

 
Open houden van alle Hopjes in de Zomervakantie: (11 juli – 21 augustus 2016) 
Zoals elk jaar hebben onze vaste werknemers tijdens de zomervakantie ook weer even tijd 
voor zichzelf. Omdat het niet altijd even makkelijk is om een Hopje te bemannen willen wij dit 
jaar weer dezelfde jongens en meiden inhuren als de afgelopen jaren. Deze dames en heren 
zijn Halo’ers of afgestudeerd sportdocenten. Zodoende zal er gedurende onze drukke 
zomervakantie genoeg te doen blijven op de Hopjes. En hopelijk weer net als vorig jaar enkele 
sportieve activiteiten worden georganiseerd. 
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Extra zomervakantieactiviteiten op het Wijkpark Transvaal in 2016: 
Vanwege het grote succes willen wij ook dit jaar weer iedere vrijdag een vakantieactiviteit 
organiseren. Dat zal dan iedere vrijdag van 14.00 tot 18.00, in de vakantie zijn op:  
15 juli  
22 juli  
29 juli 
  5 augustus  
12 augustus  
19 augustus  
 
Familiefeest op het Stellenboschplein 
Woensdag 31 augustus 2016 
Tijden: 14.00-18.00 uur 
Een altijd gezellige middag op het plein voor onze boodschap moeders. De mogelijkheid om 
hier wat langer het plein te gebruiken. 
 
Sportdag Sportdocent-4-Rent op het Wijkpark Transvaal 
Woensdag 7 september 2016 
Tijden: 14.00-18.00 uur 
Een gehele dag lang sportactiviteiten georganiseerd door een groep sportdocenten welke met 
actuele thema’s en sport aan de slag gaan. 
 
Herfstvakantieactiviteit op het Wijkpark Transvaal. 
Zaterdag 15 oktober 2016   
Tijden: 14.00-18.00 uur 
Deze activiteit doen wij al jaren 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.  
 
Sinterklaasfeest samen met het Buurthuis Boerenplein 
Woensdag 30 november 2016  
Tijden: 14.00-18.00 uur 
Ook dit jaar weer voor de jongere kinderen in de leeftijd van 4 t/m 10 jaar. 
Dit zal georganiseerd worden in- en samen met het Buurthuis Boerenplein. In combinatie met 
een leuke show en altijd een cadeautje voor de kinderen. 



Activiteitenplan Stichting Haagse Hopjes Transvaal 2016  pagina 7 van 21 

Internationaal Kinderfeest Joubertplantsoen 
Woensdag 13 april 2016 
Tijden: 14.00 – 18.00 uur  
 
Het Kinderfeest wordt jaarlijks in 
Turkije in april gehouden. Ook in 
Transvaal wordt dit kinderfeest gevierd 
maar hier noemen wij het 
Internationaal Kinderfeest omdat wij 
120 nationaliteiten hebben in de wijk. 
Dit jaar vieren wij het Internationaal 
Kinderfeest al voor de 19de maal op het 
Joubertplantsoen. Speciaal dit jaar 
willen wij veel aandacht besteden aan 
sport- spel en 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.  
 
Het overkoepelende thema van dit jaar zal zijn ‘Sporten’. Thema’s per plein en activiteit zullen 
gedurende het jaar worden vastgelegd. Thema’s zullen worden vastgesteld in samenwerking 
met andere organisaties werkzaam op en rond het plein en zullen te maken hebben met 
actuele aspecten. 
 
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, partytenten, zweefmolen, aggregaat, stoelen, hekken, tafels, 
geluidsinstallatie, parasols, zitjes, en minimaal 5 luchtkussens, incl. 
personele bezetting, 10 spelletjes voor de kramen. Op- en afbouw van alle 
te gebruiken materialen. Drukken van de strippenkaarten.  

 
 
 

 €        4.427,50 
 
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, 
voor jong en oud.  
 
Het sportaanbod zal dit jaar zijn: 
Klimwand 
Dancepads 
Slingerbal 
 
Diverse workshops 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

€        1.395.00 
 

€           500,00 
 
Totaal (incl. btw) 

 
 €       7.922,50 
 =========== 
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Koningsdag op het Wijkpark Transvaal – voor de hele familie 
Woensdag 27 april 2016  
Tijden: 14.00 – 18.00 uur  
 
In de verre omtrek van Transvaal is het 
bekend dat je hier op het Wijkpark 
Transvaal op een goedkope manier het 
kermisgevoel 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), is onze feestmiddag 
zeer in trek. 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.   
Koningsdag is een gezamenlijke activiteit 
met de Beheercommissie Wijkpark 
Transvaal. Een activiteit waarbij de hele wijk eensgezind is en oranje gekleurd! 
 
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, aggregaat, tafels, geluidsapperatuur, 
parasols, zitjes, en zweefmolen, minimaal 7 luchtkussens incl. personele 
bezetting, 10 spelletjes voor de kramen. Op- en afbouw van alle te 
gebruiken materialen. Drukken van de strippenkaarten. 

 
 
 

€           6.054,50 
 
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: 
Sweeper 
Klimwand 
Twistladder 
Spidertoren 
 
 
Straattheater, Brassband, workshops en nog veel meer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

€           2.740.65 
 
 

€           3.000,00 
 
Totaal   (incl. btw) 

  
 €         13.395,15  
 =============                  
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Familiedag op het Kaapseplein 
Woensdag 25 mei 2016 
Tijden: 14.00 – 18.00 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, partytenten, stoelen, hekken, tafels, stoelen, parasols, zitjes, 
en zweefmolen, aggregaat, geluidsinstallatie, super survivalbaan, minimaal 
5 luchtkussens, incl. personele bezetting, 10 spelletjes voor de kramen.  
Op- en afbouw van alle te gebruiken materialen. Drukken van de 
strippenkaarten.  

 
 
 
 
 
€           3.725,00 

 
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 
Sweeper 
Twistladder 
 
Diverse Workshops  
Knutselen, waar ben ik trots op! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
€           2.286,90 
 
 
€              500,00 

 
Totaal (incl. btw) 

 
€           8.111,90 
============= 
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Sportdag Sportdocent-4-Rent 
Wijkpark Transvaal 
Woensdag 1 juni 2016  
Tijden: 14.00 – 18.00 uur 
 
Een dag met actuele sportactiviteiten! 
Iedereen is welkom, er wordt structuur 
aangeboden in sport aanbod. Deze sport 
activiteiten worden begeleid door 
professionele sportdocenten. De dagen 
zullen beginnen op het Wijkpark maar als het 
zonder problemen verloopt, zullen deze 
activiteiten zich verplaatsen naar de andere 
pleinen! 

 
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, aggregaat, hekken, tafels, geluidsinstallatie, 
parasols, zitjes 
Op- en afbouw van alle te gebruiken materialen.  

 
 
 
 
€           1.340,00 

 
Sport en spel voor alle leeftijden  
Hiervoor zullen sport professionals worden ingehuurd bij de stichting 
sportdocent 4-rent. Welke de activiteiten zullen begeleiden en 
opzetten/afbouwen. 
 
Het sportaanbod zal dit jaar zijn: 
 
De verschillende sportactiviteiten die worden aangeboden zullen in overleg 
met hen worden bedacht en uitgevoerd. 
 
6 sportkrachten op/af bouwen en begeleiden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
€           1.778,70 

 
Totaal (incl. Btw) 

 
€           4.718,70 
============= 
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Familiedag op het Anna Blamanplein  
Woensdag 22 juni 2016  
Tijden: 14.00 – 18.00 uur 
 
Tijdens deze middag zullen wij ook hier 
veel aandacht besteden aan de hele 
familie, dus ook activiteiten voor hen en 
door hen.  
Er zullen 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 heel 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, aggregaat, hekken, tafels, geluidsinstallatie, 
parasols, zitjes, en zweefmolen, super survivalbaan, minimaal 5 
luchtkussens, incl. personele bezetting, 10 spelletjes voor de kramen. Op- 
en afbouw van alle te gebruiken materialen. Drukken van de 
strippenkaarten.  

 
 
 
 
 
€           4.476,00 

 
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: 
 
Bungeetrampoline 
Slingerbal 
Dancepads 
 
Diverse Workshops 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
€           1.898,49 
 
€              500,00 

 
Totaal (incl. Btw) 

 
€           8.474,49 
============= 
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Haagse Hopjes Sportworkshops op diverse pleinen in de wijk Transvaal 
Gedurende de zomer maanden op de dinsdagmiddagen. 
Tijden: 15.00 – 18.00 uur 
 
Verschillende sportieve middagen verspreid 
door de wijk Transvaal. Workshops en 
sportactiviteiten, alles in dienst van de 
Stichting Haagse Hopjes welke weer in dienst 
staat van de gemeente. Zo willen wij met zijn 
allen proberen de wijk te verbeteren. Sporten 
als middel! 
 
10 mei  Wijkpark Transvaal 
17 mei  Anna Blamanplein 
7 juni   Kaapseplein  
14 juni  Stellenboschplein 
28 juni  Joubertplantsoen 
5 juli   Wijkpark Transvaal 
13 september  Anna Blamanplein  
20 september  Kaapseplein 
 

 
Begroting 
Organisatiekosten (waaronder publiciteit, posters, administratie) €                 350,00 
Onkostenvergoeding vrijwilligers €                 500,00 
Catering + limo v.d. kinderen + versieringen, voor het plein €                 350,00 
Huren van sportmaterialen €              1.200,00 
 
Huur Kramen, tenten, stoelen, aggregaat, hekken, tafels, geluidsinstallatie, 
parasols, zitjes 
Op- en afbouw van alle te gebruiken materialen.  

 
 
 
€              2.700,00 

 
Sport en spel voor alle leeftijden  
Hiervoor zullen sport professionals worden ingehuurd bij de stichting 
sportdocent 4-rent. Welke de activiteiten zullen begeleiden en 
opzetten/afbouwen. 
 
Het sportaanbod zal dit jaar zijn: 
 
De verschillende sportactiviteiten die worden aangeboden zullen in overleg 
met hen worden bedacht en uitgevoerd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
€              3.000,00 

 
Totaal (incl. Btw) 

 
€              8.100,00 
============== 
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Het openhouden van de Haagse Hopjes in de grote vakantie 2016.            
Op het Wijkpark Transvaal 
Zomervakantie 11 juli t/m 23 augustus 2016 
 
 
Omdat in 2016 een deel van de Ramadan in 
de vakantie valt, verwachten wij dat veel 
ouders met hun kinderen thuis zullen blijven. 
Wij willen daarom alles in het werk stellen om 
de Haagse Hopjes open te houden, ondanks 
dat wij een tekort aan medewerkers hebben. 
Wij zullen daarom net als vorig jaar, weer 
sportieve professionals plaatsen om onze 
vaste medewerkers op te vangen. Deze 
zullen net als vorig jaar weer aan de slag 
gaan met de jongeren en ook extra 
activiteiten begeleiden zoals bijv. de skelter 
race van afgelopen jaar. 
 
Mogelijk dat we ook in 2016 weer een aantal HALO studenten in kunnen huren om de andere 
pleinen open te houden? Zodat onze vaste medewerkers ook met vakantie kunnen.  
Wij hopen van harte dat de sponsors ons hiermee kunnen ondersteunen. 
 

 
Voor het openhouden van het Haagse Hopje op het Wijkpark Transvaal hebben wij nodig. 
 
Voor vier weken, van maandag tot en met vrijdag, van 12.45 uur tot 19.00 uur, 
worden er 2 mensen per dag ingehuurd. 
 
 
 
Totaal bedrag inclusief BTW      € 10.710.00 
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Extra activiteiten op elke vrijdagmiddag in de zomervakantie 2016                              
Op het Wijkpark Transvaal 
Vrijdagmiddagen op de onderstaande data.  
Tijden: 14.00 – 18.00 uur 
 
In de zomervakantie  
(van 11 juli t/m 23 augustus 2016) willen we  
iedere vrijdag extra activiteiten organiseren op het 
Wijkpark Transvaal. Vorig jaar was dit een groot 
succes. Dit jaar komt er geen Lasergamen terug 
op het Wijkpark Transvaal, dit in verband met het 
geweld dat overal ter wereld plaatsvind. Wij willen 
hiermee een statement maken! Samen spelen, 
samen leren, samen genieten! 
 
 
Begroting 
Organisatiekosten (waaronder publiciteit, posters, administratie) €            350,00 
Catering + limo v.d. kinderen + versieringen, voor het plein €          1000,00 
 
Vrijdag 15 juli van 14.00 tot 18.00 uur 
Sweeper 
Slingerbal 
Diverse sport en spelattracties incl. begeleiding 
 
Vrijdag 22 juli van 14.00 tot 18.00 uur 
Twistladder 
Dancepads 
Diverse sport en spelattracties incl. begeleiding 
 
Vrijdag 29 juli van 14.00 tot 18.00 uur 
Sweeper 
Klimwand 
Diverse sport en spelattracties incl. begeleiding 
 
Vrijdag 5 augustus van 14.00 tot 18.00 uur 
Slingerbal 
Trampolines 
Diverse sport en spelattracties incl. begeleiding 
 
Vrijdag 12 augustus van 14.00 tot 18.00 uur 
Klimwand 
Twistladder 
Diverse sport en spelattracties incl. begeleiding 
 
Vrijdag 19 augustus van 14.00 tot 18.00 uur 
Dancepads 
Bungeetrampoline 
Diverse sport en spelattracties incl. begeleiding 

 
 
 
€         1.010,00 
€         1.440,00 
 
 
 
€            785.00 
€         1.440,00 
 
 
 
€         1.360,00 
€         1.440,00 
 
 
 
€            846,00 
€         1.440,00 
 
 
 
€            990,00 
€         1.440,00 
 
 
 
€         1.239,00 
€         1.440,00 
 

 
Totaal (incl. btw) 

 
€       16.220,00 
============ 
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Familiefeest bij de Hopmobiel op het Stellenboschplein  
 
Woensdag 31 augustus 2016 
Tijden: 14.00 – 18.00 uur 
 
Omdat het vorig jaar een heel geslaagd familiefeest was op het Stellenboschplein 
Gaan we ook dit jaar weer een groot familiefeest organiseren. Natuurlijk hopen we dat 
de Hopmobiel ook dit jaar weer 
regelmatig op het Stellenboschplein 
kan staan. Afgelopen jaar heeft 
Abdel hier kunnen staan omdat er 
vervanging van gevonden voor 
Necip en er ook voldoende 
vrijwilligers aanwezig waren. 
Kinderen en hun ouders zijn van 
harte welkom op deze gezellige 
familiedag. Een dag waarop men 
elkaar beter kan leren kennen en de 
sociale cohesie in de wijk 
gestimuleerd wordt.  
 
Begroting 
Organisatiekosten (waaronder publiciteit, posters, administratie) €            350,00 
Onkostenvergoeding vrijwilligers €            500,00 
Catering + limo v.d. kinderen + versieringen, voor het plein €            350,00 
 
Huur Kramen, tenten, stoelen, aggregaat, geluidsinstallatie, hekken, tafels, 
stoelen, parasols, zitjes, en zweefmolen, super survivalbaan, luchtkussens, 
10 spelletjes voor de kramen. Op- en afbouw van alle te gebruiken 
materialen. Drukken van de strippenkaarten.  

 
 
 
 
€         4.096,50 
   

 
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: 
 
Klimwand, incl. instructeurs,  
Dance Pads incl. instructeurs. 
 
Diverse workshops 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
€         1.397,55 
 
€            500,00 

 
Totaal  (incl.  btw) 

 
€         7.194,05 
============ 
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Sportdag Sportdocent-4-Rent op het Wijkpark Transvaal 
Woensdag 1 juni 2016  
Tijden: 14.00 – 18.00 uur 
 
Een dag met actuele Sportactiviteiten! Iedereen 
is welkom, er wordt structuur aangeboden in 
sport aanbod. Deze sport activiteiten worden 
begeleid door professionele sportdocenten. De 
dagen zullen beginnen op het Wijkpark 
Transvaal maar als het zonder problemen 
verloopt zullen deze activiteiten zich 
verplaatsen naar de andere pleinen! 

 
 
 
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, aggregaat, hekken, tafels, geluidsinstallatie, 
parasols, zitjes enz.. Op- en afbouw van alle te gebruiken materialen.  

 
 
€           1.340,00 
 

 
Sport en spel voor alle leeftijden  
Hiervoor zullen sport professionals worden ingehuurd bij de Stichting 
Sportdocent-4-Rent. Welke de activiteiten zullen begeleiden en 
opzetten/afbouwen. 
 
Het sportaanbod zal dit jaar zijn: 
 
De verschillende sportactiviteiten die worden aangeboden zullen in overleg 
met hen worden bedacht en uitgevoerd. 
 
6 man op/af bouwen en begeleiden. 
 
 

 
 
 
 
 
 
€           1.778,70 
 
€              500,00 

 
Totaal (incl. Btw) 

 
€           4.718,70 
============= 
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Herfstvakantieactiviteit Wijkpark Transvaal 
 
In samenwerking met Stadsboerderij De Woelige Stal 
Zaterdag 15 oktober 2016  
Tijden: 14.00 – 18.00 uur 
 
Het laatste pleinfeest van 2016 wordt 
gevierd op het Wijkpark Transvaal, eigenlijk 
een traditie. We doen dit altijd samen met 
Stadsboerderij De Woelige Stal. Dit jaar veel 
aandacht voor duurzaamheid en milieu.  
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, Limonade voor de kinderen, versieringen plein enz. €            350,00 
 
Huur Kramen, tenten, stoelen, aggregaat, geluidsinstallatie, hekken, tafels, 
stoelen, parasols, zitjes, en zweefmolen, super survivalbaan, luchtkussens, 
10 spelletjes voor de kramen. Op- en afbouw van alle te gebruiken 
materialen. Drukken van de strippenkaarten. 

 
 
 
 
€         5.566,50 
 

 
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: 
 
Klimwand 
Pannavoetbaltournooi 
Bungeetrampoline 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
€         2.412,74 
 

 
Totaal (incl. btw) 

 
€         9.179,24 
============ 
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Sinterklaasfeest – in Buurthuis Boerenplein  
Woensdagmiddag 30 november 2016  
Tijden: 14.00 – 16.00 uur 
 
Jaarlijks kunnen kinderen van de wijk 
Transvaal deelnemen aan het 
Sinterklaasfeest. Evenals vorig jaar zal 
het Sinterklaasfeest ook in 2016, voor 
kinderen van 4 t/m 10 jaar worden 
georganiseerd. Omdat de zaal niet zo 
groot is kunnen de ouders niet mee naar 
binnen. Zij kunnen hun kinderen bij de 
Hopjes opgeven.  
 
Op de dag van het feest kunnen de 
kinderen kunnen gebracht worden naar 
de Haagse Hopjes waar zij zich hebben opgegeven. Alle pleinen vertrekken dan naar het 
Buurthuis Boerenplein, waar om 14.00 uur het programma zal beginnen. Om 16.00 uur kunnen 
de ouders de kinderen afhalen bij het Boerenplein of bij het Haagse Hopje waar het kind is 
afgegeven. Natuurlijk zullen we weer een leuk kindertheater inhuren en zal presentator 
Jeroen de Groot ook weer van de partij zijn. 
 
 
Begroting 
Organisatiekosten (waaronder publiciteit, posters, administratie. €            500,00 
Sint cadeautje vrijwilligers  €            500,00 
Catering, limo kinderen, strooigoed en kleine cadeautjes en versieringen 
voor in de zaal. Huur materialen podium, banken, stoelen enz. enz. voor de 
sportzaal. Opbouwen zaal enz. 

 
 
€         3.000,00   

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

 
€         7.700,00 
============ 
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Totale begroting van alle activiteiten, sport en workshops, 
openhouden Haagse Hopje, extra activiteiten in de zomervakantie en 
diverse speelgoed  

Activiteiten   
Familiedag tijdens het Internationaal Kinderfeest 
Op woensdag 13 april 2016 – Joubertplantsoen           €     7.922,50  
    
Koningsdag voor de hele familie 
Op maandag 27 april 2016 – Wijkpark Transvaal     €  13.395,15 
 
Familiedag op het Kaapseplein  
Op woensdag 25 mei 2016 – Kaapseplein                                            €     8.111,90 
 
Haagse Hopjes Sportworkshops  diverse pleinen €      8.100,00 
 
Sportdag Sportdocent-4-Rent op het Wijkpark Transvaal 
Op woensdag  1 juni 2016 – Wijkpark Transvaal €      4.718,70 
 
Familiedag op het Anna Blamanplein   
Op woensdag 17 juni 2016 – Anna Blamanplein €      8.474,49 
 
Extra activiteiten in de Zomervakantie        €    16.220,00 
 
Sportdag Sportdocent-4-Rent op het Wijkpark 
Op woensdag 7 september 2016 – Wijkpark Transvaal €      4.718,70 
 
Familiefeest bij de hopmobiel Stellenboschplein 
Woensdag 16 september 2016 –Stellenboschplein          €      7.194,05 
 
Herfstvakantieactiviteit samen met de Boerderij                                                         
Zaterdag 17 oktober 2016 – Wijkpark Transvaal                                   €      9.179,24 
 
Sinterklaasfeest in Buurthuis Boerenplein  
Op woensdagmiddag 30 november 2016                                              €      7.700,00 
                ___________ 
 
Subtotaal activiteiten             €    95.734,73 
 
Vervanging en aanvulling van speelgoed                                              €     10.000,00                                                    
op al de Hopjes containers. 
 
Onderhoud Hopmobiel (batterijen etc.) €    12.000,00 
 
Open houden Haagse Hopjes in de Zomervakantie 
Van juli t/m augustus 2016 Wijkpark Transvaal                    €    10.710,00 
      
                ___________ 
                
Subtotaal €    32.710,00  
 ___________  
                     
Totale begroting bovengenoemde activiteiten                                  €  128.444,73   
  ========== 
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Hopelijk te ontvangen bijdragen 2016 
Om bovengenoemde activiteiten te kunnen organiseren hopen wij ook in 2016 weer van 
onderstaande sponsors de volgende bijdragen te mogen ontvangen. 
 
Bijdrage Fonds 1818 €    25.000,00 
 
Bijdrage Zusters van Neerbosch                        €      5.000,00 
 
Bijdrage Jeugd Vakantie Loket                       €    10.000,00 
 
Bijdrage Willem van Heckfonds €      5.000,00                                                     
 
Bijdrage Staedio €      5.000,00 
 ___________ 
     
Hopelijk te ontvangen via sponsoring              €    50.000,00 
                ___________  
 
Gemeente Den Haag Bestuursdienst/Deco, stadsdeel Centrum: 
 
Aan deze Bestuursdienst willen wij graag een subsidieaanvraag 
doen voor de onderstaande activiteiten. 
 
Familiedag tijdens het Internationaal Kinderfeest 
Op woensdag 13 april 2016 – Joubertplantsoen          €      5.000,00 
 
Koningsdag voor de hele familie 
Op maandag 27 april 2016 – Wijkpark Transvaal          €      6.000,00 
 
Familiedag op het Kaapseplein  
Op woensdag 25 mei 2016 – Kaapseplein           €      5.000,00 
 
Sportdag Wijkpark Transvaal                  
Op woensdag 1 juni 2016 – Wijkpark Transvaal          €      4.000,00 
 
Familiedag op het Anna Blamanplein                                                                                         
Op woensdag 17 juni 2016 – Anna Blamanplein          €      5.000,00 
 
Haagse Hopjes Sportworkshops 
Meerdere middagen sportworkshops verspreid over Transvaal        €      6.000,00 
 
Extra activiteiten in de Zomervakantie           €      9.000,00 
 
Sportdag Wijkpark Transvaal                  
Op woensdag 7 september 2016 – Wijkpark Transvaal         €      4.000,00 
 
Familiefeest bij de Hopmobiel Stellenboschplein 
Op woensdag 16 september 2016 – Stellenboschplein         €      5.000,00 
 
Herfstvakantieactiviteit samen met de Boerderij 
Op zaterdag 17 oktober 2016 – Wijkpark Transvaal €      6.000,00 
 
Sinterklaasfeest,  
Woensdag 30 november 2016 in het Boerenplein €      7.700,00 
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Openstelling van het Haagse Hopje op het Wijkpark Transvaal 
voor 4 weken in de grote vakantie.           €    10.710,00 
 ___________ 
 
Hopelijk van Gem. Den Haag te mogen ontvangen €    73.410,00 
 ___________   
  
Benodigd budget voor alle activiteiten in 2015                                €   128.444,73 
 =========== 
 
Hopelijk te ontvangen bijdragen: 
Van Sponsors zoals genoemd                       €    50.000,00   
Van Gemeente Den Haag                        €    73.410,00 
                          ____________ 
 
Totaal                 €  123.410,00 
                ===========   
 
                          
Nog te zoeken sponsors voor het tekort van          €      5.034,73 
                ===========  
    

Indien we onverhoopt minder sponsorbijdragen of subsidies ontvangen dan zullen we 
noodgedwongen moeten bezuinigen op de activiteiten / verminderen of zelfs schrappen. 
 
  
 
 


