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Sponsoraanvraag + begroting voor 
ons Activiteitenplan 2017 van de  

Stichting Haagse Hopjes Transvaal 
 
 

 
 

Op 22-09-2000 kregen wij vier opslagcontainers. Deze werden geschonken en beschilderd door 
Sideron Internationaal en gepresenteerd door Wendy van Dijk. 
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Inleiding 
 

20 jaar Stichting Haagse Hopjes Transvaal! 
 
Voor u ligt onze sponsoraanvraag voor het Activiteitenplan 2017. 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.  
 
In 2016 - 2017 bestaat de Stichting Haagse Hopjes Transvaal 20 jaar en dit willen we in 2017 
groots vieren. Het eerste Hopje bestaat al langer dan de Stichting Haagse Hopjes Transvaal, 
dit eerste Hopje is geplaatst op het Kaapseplein op 8 mei 1996. Deze was onder beheer bij de 
werkgroep Haagse Hopjes Transvaal, welke naam op 3 november 1997 is veranderd in de 
Stichting Haagse Hopjes Transvaal. 
 
We blikken in dit jaar terug op 20 succesvolle jaren van de Hopjes. Met hierbij het komen en 
gaan van verschillende activiteiten. We hebben hele drukke jaren gekend, maar bovenaan 
onze successen staan wel de landelijk bekende lampionnen optocht, het grootste en leukste 
Sinterklaasfeest van Den Haag en uiteraard de alom bekende familiedagen. Het jaar 2017 
staat volledig in het teken van 20 jaar Haagse Hopjes. 
 
Het is leuk om van de hopjes medewerkers te horen dat de kinderen die vroeger op de pleinen 
speelden nu hun eigen kinderen komen aanmelden. Ze zijn dan ook bekend met de regels van 
de pleinen wat de sfeer uiteraard ten goede komt. De Stichting heeft zich in de afgelopen  
20 jaar zo gevestigd in Transvaal dat deze niet meer is weg te denken. 
 
Na het succes van de sportdagen van afgelopen jaar willen wij deze uiteraard herhalen. Uit de 
sportdagen, de sportworkshops, de familiedagen, de vakantieactiviteiten en een extra dag, 
speciaal om het 20-jarig bestaan te vieren, ontstaat het volgende programma voor 2017 om 
ons jubileum te vieren. Hierin komt iedere doelgroep aan bod en hopen we  er net als 
afgelopen jaar, een zeer succesvol jaar van te maken!                                  
 
Helaas moet de Stichting ook dit jaar aan bezuinigingen geloven. Dus ook in dit jaar van 
festiviteiten hebben wij weer ons uiterste best gedaan om een gevarieerd en betaalbaar 
programma samen te stellen. Omdat wij alleen exploitatiesubsidie ontvangen, zijn wij 
genoodzaakt om altijd voor de activiteiten sponsors te zoeken en/of een beroep te doen op de 
Gemeente Den Haag. Dit maakt het voor ons erg moeilijk en zeer tijdrovend om alle gelden 
voor deze activiteiten bij elkaar te krijgen. Wij hopen dan ook dat het in 2017 voor ons 20-jarig 
bestaan allemaal soepel verloopt! 
 
We hebben ervoor gekozen om de woensdagen in te plannen als vaste activiteitendag. Dit 
omdat de meeste kinderen er op de woensdagen bij kunnen zijn. Verder wordt er op deze 
manier structuur gerealiseerd voor de kinderen en ouders. De enige dag die hiervan afwijkt is 
onze Koningsdag, deze dag is een vrije dag voor de scholen en hierdoor een van de 
drukstbezochte dagen.  
 
We willen ook de Haagse Hopjes Sportworkshops weer doorzetten. We hebben hiervoor een 
groep met enthousiaste sportprofessionals gevonden. Die komend jaar in samenwerking met 
de free run vereniging Jump de workshops zullen gaan organiseren. Afgelopen jaar hebben wij 
zeer plezierig samengewerkt met de Stichting Skateland, die ook dit jaar terugkomen, omdat zij 
bij de deelnemers een zeer positieve indruk hebben achtergelaten. 
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Dankzij de sponsorbijdrage van Fundatie van den Santheuvel, Sobbe, het 
Madurodam Steunfonds, Erna Willards, Intertoys en de Prijssnijder, hebben wij veel 
sportmaterialen kunnen aanschaffen. Komend jaar zouden we graag willen investeren in 
middelgroot sportmateriaal. Met bijvoorbeeld de aanschaf van een voetvolleyveld en een 
volleybalveld kunnen wij erg makkelijk, leuke kleine workshops verzorgen. Dit is een relatief 
kleine investering waarmee wij vaak en op een leuke manier de kinderen in beweging kunnen 
krijgen. De begroting voor deze aan te schaffen materialen vind u terug op pagina 30 van deze 
sponsoraanvraag. 
 
Afgelopen jaar zijn er gedurende de vakantie enkele wateractiviteiten opgezet. Dit waren onder 
andere een buikschuifbaan en levend sjoelen. Deze activiteiten hebben we ook voor komend 
jaar ingepland zodat we met lekker weer, niet buiten de boot vallen. Graag zouden we in de 
toekomst zelf een waterbaan aanschaffen zodat we bij lekker weer eens vanuit het niets, een 
wateractiviteit kunnen organiseren. 
 
Zoals elk jaar doen wij een beroep op meerdere instanties die in de buurt actief zijn en onze 
“vaste” begeleiders. Zo creëren we structuur en duidelijkheid voor de kinderen. In de afgelopen 
jaren is er weer een goede trend gezet wat betreft sfeer op de feesten. Regels worden steeds 
beter nageleefd en het is voor iedereen duidelijk wat er verwacht wordt. Dit zal te maken 
hebben met de bekende gezichten. 
 
Verder willen we ook dit jaar weer de nadruk leggen op de 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. 
 
Wij hopen van 2017 een leuk, sportief en leerzaam jaar te maken!  
Op naar de volgende 20 jaar! 
 
Namens Stichting Haagse Hopjes Transvaal 
 
Joke van den Boomen, 
Jeroen de Groot 
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Activiteiten 2017  
 

Internationaal Kinderfeest Joubertplantsoen  
Woensdag 12 april 2017    
Tijden: 14.00-18.00 uur 
Ontstaan uit het Turkse Kinderfeest. 19 Jaar geleden 
bedacht door een Turkse medewerker. In Transvaal bij de 
Hopjes uitgegroeid tot het Internationaal Kinderfeest.  
 
De Haagse Hopjescontainer op het Joubertplantsoen werd 
geopend op 5 februari 1997. Dit werd ons 4de Haagse Hopje.  

 
 

Koningsdag op het Wijkpark Transvaal 
Donderdag 27 april 2017    
Tijden: 14.00-18.00 uur 
Na afgelopen jaar ontzettend veel succes te hebben 
gehad met het 5 mei feest. Is het weer tijd voor een dagje 
oranje op het Wijkpark Transvaal. De Koninklijke familie 
heeft Transvaal en de Schilderswijk dit jaar weer enkele 
keren bezocht. Dus is het voor ons tijd om dit met de hele 
wijk weer eens groots te vieren. 
 
De Haagse Hopjescontainer op het Wijkpark Transvaal werd 
geopend op 29 januari 1997 en werd ons 3de Haagse Hopje. 
 
 

Haagse Hopjes Sportdag – Sportmaatjes 1-3 op het Wijkpark Transvaal 
Woensdag 10 mei 2017   
Tijden: 14.00-18.00 uur  
Vervolg op de succesvolle sportdagen van vorig jaar. Anders dan de familiedagen is deze dag 
voornamelijk gericht op de sportieve en sociale ontwikkeling van de kinderen uit de wijk 
Transvaal en omliggende wijken. Uiteraard zijn ouders en ouderen hierbij van harte welkom. 
 

Familiedag op het Kaapseplein  
Woensdag 24 mei 2017   
Tijden: 14.00-18.00 uur 
Het oudste Hopje. Dit Hopje is vorig jaar de andere Hopjes 
al voor gegaan in het vieren van ons 20-jarig jubileum. Het 
plein heeft in 2016, na een stemronde door de kinderen, 
een make-over ondergaan. Nieuwe speeltoestellen werden 
geplaatst. Verder werd het plein ook aangepast op het 
speelgoed van de Haagse Hopjes. Zo is er een tankstation 
voor de skelters en auto’s. Het eerste Familiefeest dat ook 
al dit jaar 20 jaar bestaat zal dit jaar hopelijk weer een 
succes worden. 
 
De Haagse Hopjescontainer op het Kaapseplein is afkomstig van de Gemeente Den Haag, na een 
renovatie van het Kaapseplein dat gesponseerd was door Nationale Nederlanden. De opening van het 
1ste Haagse Hopje was op 8 mei 1996. Wij boften toen met de medewerkers die een baan hadden 
gekregen via een “Melkertbaanregeling”. Het speelgoed voor deze container werd aangeschaft uit 
sponsorgelden van de “Werkgroep Haagse Hopjes Transvaal”, nu Stichting Haagse Hopjes Transvaal. 
Twee jaar later werd de container overgedragen aan de Stichting.  
 



 
 

Activiteitenplan Stichting Haagse Hopjes Transvaal 2017  pagina 6 van 32 

Haagse Hopjes Sportdag - Sportmaatjes 2-3  
op het Wijkpark Transvaal 
Woensdag 7 juni 2017   
Tijden: 14.00-18.00 uur  
Vorig jaar hebben we veel samen gewerkt met Stichting Skateland om het skaten over te 
brengen naar Transvaal en de Hopjes. Dit jaar staat het populaire free running in de planning. 
Dit willen we gaan doen in samenwerking met free run vereniging Jump. Kijken of de kinderen 
hier net zo enthousiast van worden als van het skaten afgelopen jaar. 

 

Familiedag op het Anna Blamanplein 
Woensdag 21 juni 2017   
Tijden: 14.00-18.00 uur 
Net als op de andere pleinen zal ook hier het 20-jarig 
bestaan gevierd worden. Uiteraard met allerlei leuke 
verrassende activiteiten maar ook met poffertjes voor alle 
kinderen die een bandje hebben gekocht. 
 
Even een stukje geschiedenis van de Hopmobiel. Deze 
werd op verzoek van een bestuurslid van “Werkgroep  
Anna Blamanplein’, Natascha Kok, in samenwerking met 
de stichting, aangeschaft. Dit nadat wij aan het werk zijn 
gegaan om weer sponsorgelden bij elkaar te krijgen voor 
deze Hopmobiel. Het werd hier in eerste instantie geen 
vaste Hopjescontainer maar eerst een rijdend Hopje, de 
Hopmobiel, “Hop” van “Hopjes” en “mobiel” van “rijden”. 
Deze Hopmobiel werd na een lange voorbereiding op  
21 februari 2003, gebracht op het Anna Blamanplein. 
Natuurlijk werd vlak daarna het eerste feestje gehouden op  
26 februari 2003.  
26 juni 2007 kreeg het Anna Blamanplein de gerenoveerde 
container van het Wijkpark Transvaal en deze werd op  
11 juli 2007 feestelijk geopend met de eerste familiedag op 
het Anna Blamanplein.  
 
De Hopmobiel ging toen naar andere pleinen in de Wijk 
Transvaal. En dat viel niet altijd mee………. 
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Haagse Hopjes Sportworkshops 2017 
8x op diverse Hopjespleinen in Transvaal 
Afgelopen jaar zijn er al een 8-tal Haagse Hopjes Sportworkshops 
geweest die elk een succes waren. Deze worden begeleid door 
vaste krachten die bekend zijn met de meeste kinderen op de 
pleinen. De sportworkshops zullen in het teken staan van free 
running en andere actuele sporten. Het weer zal een factor spelen 
bij het vaststellen van de precieze activiteiten.  
 

1ste Sportworkshop op het Anna Blamanplein  
Woensdag 17 mei 2017  
Tijden: 15.00-18.00 uur 
 
2de Sportworkshop op het Joubertplantsoen 
Woensdag 31 mei 2017   
Tijden: 15.00-18.00 uur 
 
3de Sportworkshop op het Kaapseplein 
Woensdag 14 juni 2017   
Tijden: 15.00-18.00 uur 
 
4de Sportworkshop op het Wijkpark Transvaal 
Woensdag 28 juni 2017   
Tijden: 15.00-18.00 uur 
 
5de Sportworkshop op het Stellenboschplein  
Woensdag 5 juli 2017   
Tijden: 15.00-18.00 uur 
 
6de Sportworkshop op het Joubertplantsoen 
Woensdag 13 september 2017   
Tijden: 15.00-18.00 uur 
 
7de Sportworkshop op het Kaapseplein 
Woensdag 20 september 2017   
Tijden: 15.00-18.00 uur 
 
8de Sportworkshop op het Stellenboschplein  
Woensdag 27 september 2017   
Tijden: 15.00-18.00 uur 
  

Openhouden van alle Hopjes in de zomervakantie:  
(8 juli – 20 augustus 2017) 
Net als vorig jaar zullen de jongens van de Halo (Haagse Academy 
Lichamelijke Opvoeding) de hopjes gedurende de vakantie runnen. 
Deze jongens zijn bekend met de regels op de pleinen, maar ook 
bekend met de kinderen. Verder organiseren ze gedurende de 
vakantie vele van onze niet ingeplande activiteiten zoals de 
spontane watergevechten en helpen ze bij de op en afbouw van de 
geplande vakantieactiviteiten. 
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Vakantieactiviteiten in de zomervakantie 2017 
op het Wijkpark Transvaal  
Vorig jaar waren de vakantieactiviteiten drukker bezocht dan ooit. 
Op enkele dagen tegen de 1000 spelende kinderen aan. Hierop 
hebben wij dit jaar ingespeeld door het iets groter op te zetten. Er 
zitten ook optionele waterattracties bij, zodat mocht het weer 
ontzettend lekker worden, wij in ieder geval lekker koel zitten. 
 

1ste Vakantieactiviteit Wijkpark Transvaal 
Woensdag 12 juli 2017    
Tijden: 14.00-18.00 uur  
 
2de Vakantieactiviteit Wijkpark Transvaal  
Woensdag 19 juli 2017    
Tijden: 14.00-18.00 uur  
 
3de Vakantieactiviteit Wijkpark Transvaal   
Woensdag 26 juli 2017    
Tijden: 14.00-18.00 uur 
 
4de Vakantieactiviteit Wijkpark Transvaal  
Woensdag 2 augustus 2017    
Tijden: 14.00-18.00 uur 
 
5de Vakantieactiviteit Wijkpark Transvaal  
Woensdag 9 augustus 2017    
Tijden: 14.00-18.00 uur 
 
6de Vakantieactiviteit Wijkpark Transvaal  
Woensdag 16 augustus 2017    
Tijden: 14.00-18.00 uur 
 
Viering 20-Jarig bestaan Stichting Haagse Hopjes 
Transvaal, Wijkpark Transvaal 
Woensdag 23 augustus 2017    
Tijden: 14.00-18.00 uur  
Een groots feest en terugblik op de afgelopen 20 jaar. Er zullen 
dan ook veel mensen uitgenodigd worden die in de voorbije jaren 
iets voor de Stichting hebben betekend. We zullen de afgelopen 
20 jaar weer kunnen herbeleven op het Wijkpark Transvaal.  
Door dit activiteitenplan heen, zijn foto’s van de beginjaren  
van de Hopjes te zien. 
  

Familiedag op het Stellenboschplein 
Woensdag 30 augustus 2017 
Tijden: 14.00-18.00 uur 
Gezelligheid op het Stellenboschplein. De Hopmobiel is hier          
2 tot 3 keer in de week te vinden maar enkele keren per jaar pakt 
de Stichting ook op het Stellenboschplein goed uit met een 
familiedag en een 2-tal workshops, dit wordt erg gewaardeerd 
wordt door de bewoners rondom dit plein. 
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Haagse Hopjes Sportdag - Sportmaatjes 3-3  
op het Wijkpark Transvaal 
Woensdag 6 september 2017 
Tijden: 14.00-18.00 uur 
Het nieuwe schooljaar is weer begonnen en wij hopen hier een actief begin mee te maken. 
Omdat Transvaal een doorstroomwijk is komen er vaak nieuwe kinderen in de wijk wonen.  
De sportdag is een mooie en goed georganiseerde dag waarop ze nieuwe vriendjes kunnen 
maken. 
 

Herfstvakantieactiviteit Wijkpark Transvaal 
Woensdag 18 oktober 2017 
Tijden: 14.00 – 18.00 uur 
Vorig jaar iets rustiger in verband met het slechte weer. Dit jaar hopen wij weer op een grote 
opkomst en een gezellige afsluiter van, als alles naar verwachting gaat, het  
20ste achtereenvolgende succesvolle jaar van de Stichting Haagse Hopjes Transvaal. 
 

Het Ruth Firstplein 
Het Ruth Firstplein was ons 2de Haagse Hopje en werd 
door Burgemeester Deetman geopend op  
22 januari 1997. Vele sponsorbrieven zijn eraan vooraf 
gegaan om de containers in Transvaal binnen te krijgen. 
Maar gelukkig werden wij goed geholpen door de 
Gemeente Den Haag. Hier waren wij ook erg dankbaar 
voor. Vele jaren hebben wij de straatspeeldag 
georganiseerd op het Ruth Firstplein. Maar na de 
renovatie van dit kleine plein konden wij hier niet meer 
terecht voor grootschalige activiteiten. Natuurlijk is de 
container zo veel mogelijk open en staat hier onze vaste 
medewerker Mimoun Achalhi. Die altijd speelgoed 
uitleent en zich actief bezig houdt met de jongeren die het plein bezoeken.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
22 januari 1997, opening van de Hopjescontainer op het Ruth Firstplein, door de kersverse 
Burgervader van Den Haag, de Heer Wim Deetman, later werd de heer Deetman 
beschermheer van onze Stichting. Waar mogelijk stond en staat de heer Deetman altijd voor 
ons klaar.  
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Internationaal Kinderfeest Joubertplantsoen  
Woensdag 12 april 2017  
Tijden: 14.00-18.00 uur 
 

Overgewaaid uit Turkije via een Turkse medewerker en in 
Den Haag uitgegroeid tot het Internationaal Kinderfeest. Het 
eerste feest van het jaar begint altijd op het 
Joubertplantsoen. Omdat bij dit plein de meeste vrijwilligers 
betrokken zijn is het altijd een leuke start van het jaar. 
Iedereen heeft er weer volop zin in. Met het geluk van de 
Haagse Hopjes betreffende het weer, hebben we hierover 
nooit te klagen. Het belooft dus weer een mooie dag 
worden. Omdat deze activiteit in het teken staat van het 20 
Jarig bestaan van de Stichting Haagse Hopjes Transvaal 
heeft ook deze dag een extra feestelijk tintje. 
 

Begroting 
Organisatiekosten (waaronder publiciteit, posters, administratie) €                 350 

Onkostenvergoeding vrijwilligers €                 500 

Bandjes voor deelname €                 200 

Versieringen, limonade, diverse spelletjes etc. €                 600 

Buurthuis Bario met creatieve activiteiten aan de kramen €                 150 

Bemensing Attracties Stichting Haagse Hopjes Transvaal 
- Ballon luchtkussen, super survivalbaan, kleine hindernisbaan,   

Appeltje luchtkussen voor kleine en minder valide kinderen en nog 
een klein luchtkussen. 

 
 
 

€                 600 

Diverse Sportworkshops  
o.a. voetbal workshop + prijzen en voetbalkooi activiteiten 

 
€                 900 

Montage klus + entertainment bedrijf 
Bobo de ballonnen Clown  
Draaimolen 

 
 

€                 500 

Kinder-Yoga Workshop €                 100 

Diverse attracties van WBS-evenementen2000  
Diverse springkussens: Gladiatoren springkussen, Clown springkussen. 
Diverse kleine spelen met onder andere de ballenbak, 4-op-een-rij, de 
zenuwspiraal en de Haagse sjoelbak  
Partytenten voor de spellen, de breakdance, de yoga en de vrijwilligers bij 
de bandjesverkoop en schminkkraam. 
Marktkramen voor de schmink, spellen etc.  
Klapstoelen, bierbanken en andere attributen. 
Aggregaat met paddenstoelen en brandstof. 
 
Transport en op- en afbouw 
 
Poffertjes voor de bezoekers die een bandje kopen in verband met ons  
20-jarig bestaan! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

€              4.200 

Set in Motion 
Klimwand 
Dancepads 
Slingerbal 

 
 
 

€              1.700 

 
Totaal (incl. btw) 

 
€              9.800 
============ 
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Koningsdag op het Wijkpark Transvaal 
Donderdag 27 april 2017  
Tijden: 14.00-18.00 uur    
 

De dag dat Den Haag en in het speciaal Transvaal oranje 
kleurt. Heel de wijk en omliggende wijken lopen uit om met 
de hele familie Koningsdag te vieren op het Wijkpark 
Transvaal. Elk jaar is het weer kiezen voor de Stichting of er 
het komende jaar Koningsdag of Bevrijdingsfeest wordt 
gevierd. Afgelopen jaar hadden we gekozen voor 
Koningsdag maar hebben we dit uiteindelijk verplaatst naar  
5 mei. Dit in verband met het weer dat op 5 mei een stuk 
beter was. Het was een groot succes. Afgelopen jaar heeft 
het Koninklijk paar Transvaal en de Schilderswijk meerdere 
malen bezocht. Vanwege het 20 jarig bestaan van de 
Stichting Haagse Hopjes Transvaal krijgt dit feest nog  
een extra feestelijk tintje. 
 

Begroting 
Organisatiekosten (waaronder publiciteit, posters, administratie)  €                     350 

Onkostenvergoeding vrijwilligers  €                     750 

Bandjes voor deelname  €                     400 

Versieringen, limonade, diverse spelletjes etc.  €                  1.500 

EHBO  €                     200 

Bemensing Attracties Stichting Haagse Hopjes Transvaal 
- Doelschieten/speedcheck (Cadeau van Prinses Alexia), Ballon 

luchtkussen, super survivalbaan, kleine hindernisbaan, Appeltje voor 
kleine en minder valide kinderen en klein luchtkussen. 

  
 
 

€                     600 

Diverse Sportworkshops   €                     900 

Montage klus + entertainment bedrijf 
Bobo de ballonnen Clown en de 
Draaimolen 

 
 

€                     500 

Kinder-Yoga Workshop  €                     100 

Brass Culture / diverse activiteiten en shows  €                  1.500 

Diverse attracties van WBS-evenementen2000  
Diverse springkussens: Slak springkussen, Clown springkussen en 
Gladiatoren springkussen. 
Zweefmolen voor de allerkleinste. 
Diverse kleine spelen met onder andere de ballenbak, 4-op-een-rij, de 
zenuwspiraal en de Haagse sjoelbak  
Partytenten voor de spellen, de breakdance, de yoga en de vrijwilligers bij 
de bandjesverkoop en schminkkraam. 
Marktkramen voor de schmink, spellen etc.  
Klapstoelen, bierbanken en andere attributen. 
Aggregaat met paddenstoelen en brandstof. 
Transport en op- en afbouw 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

€                   5.750 

Set in Motion 
Springkussen XXL, grootste ter wereld. 

 
€                   2.500 

Totaal (incl. btw)   €                15.050  
 ==============                  
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Haagse Hopjes Sportdag - Sportmaatjes 1-3 
Woensdag 10 mei 2017 
Tijden: 14.00-18.00 uur  
 

Afgelopen jaar hebben we op deze succesvolle sportdagen samen gewerkt met enkele 
sportaanbieders waaronder Skateland uit Rotterdam. Dit was zo’n doorslaand succes bij de 
jongeren in de wijk dat we daar komend jaar ‘Jump Free run’ aan willen toevoegen. Want ook 
deze urban parcours, een nieuwe hippe sport zal in deze wijken zeker aanslaan. Vele van 
onze pleinen zijn ook zeer geschikt om zo’n urban parcours op te stellen waarbij de materialen 
en attributen op het plein worden gezien als uitdagingen waarmee ‘gespeeld’ kan worden. Hier 
hopen wij een nog breder publiek mee aan te spreken en hopelijk de creativiteit van de 
jongeren in de wijk weer te prikkelen. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Begroting 

Organisatiekosten (waaronder publiciteit, posters, administratie) €                   350 

Onkostenvergoeding vrijwilligers €                   500 

Limonade, versieringen, diverse spelletjes etc. €                   250 

EHBO €                   200 

Stichting Skateland  
Diverse skateworkshops 

 
€                   900 

Jump Free run 
Diverse free run activiteiten met professionele instructeurs. 

 
€                1.750 

WBS-evenementen2000   
Dranghekken, marktkramen, stoelen en zithoeken, krachtstroom + brandstof 
etc., diverse sportmaterialen. 

 
 

€                   850 

Diverse workshops onder begeleiding van 6 sportprofessionals. 
Op- en afbouwen + begeleiden. 

- Voetvolley clinic     - Volleybal clinic 
- Slackline clinic       - Hockey clinic  
- Skate clinic            - Bemensing Hopjes Activiteiten 

  
 
 
 
€                2.500 

 
Totaal (incl. Btw) 

 
€                7.300 
============= 
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Familiedag op het Kaapseplein  
Woensdag 24 mei 2017 
Tijden: 14.00-18.00 uur 
 
Het enige plein waar we vorig jaar al een beetje feest 
hebben gevierd omdat de container hier al sinds 8 mei 
1996 op het Kaapseplein staat. Er werd vorig jaar  
poffertjes uitgedeeld. Dit jaar willen wij het ook op dit 
plein groots vieren dat de Stichting Haagse Hopjes  
20 jaar bestaat en een succesformule is in de wijk 
Transvaal. Ook dit jaar willen we er weer een mooi 
feest van maken! Dit gaan we doen door het hele plein 
op 24 mei weer feestelijk te versieren, alle vrijwilligers  
op te trommelen en weer een heleboel leuke activiteiten neer te zetten! 
 

Begroting 
Organisatiekosten (waaronder publiciteit, posters, administratie) €                  350 

Onkostenvergoeding vrijwilligers  €                  500 

Bandjes voor deelname  €                  200 

Versieringen, Limonade, diverse spelletjes etc.  €                  500 

EHBO €                  200 

Bemensing Attracties Stichting Haagse Hopjes Transvaal 
- Ballon luchtkussen, super survivalbaan, kleine hindernisbaan,   

Appeltje luchtkussen voor kleine en minder valide kinderen en nog 
een klein luchtkussen. 

 
 
 

€                  600 

Diverse Sportworkshops  €                  900 

Montage klus + entertainment bedrijf 
Bobo de ballonnen Clown en de 
Draaimolen 

  
 

€                  500 

Kinder-Yoga Workshop  €                  100 

Diverse attracties van WBS-evenementen2000  
Clown springkussen 
Diverse kleine spelen met onder andere de ballenbak, 4-op-een-rij, de 
zenuwspiraal en de Haagse sjoelbak  
Partytenten voor de spellen, de breakdance, de yoga en de vrijwilligers bij 
de bandjesverkoop en schminkkraam. 
Marktkramen voor de schmink, spellen etc.  
Klapstoelen, bierbanken en andere attributen. 
Aggregaat met paddenstoelen en brandstof. 
Transport en op- en afbouw 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
€               4.100 

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.  
Het sportaanbod zal dit jaar zijn: 
Bungeetrampoline 
Twistladder 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

€               2.000 

Totaal (incl. btw) €               9.950 
============= 
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Haagse Hopjes Sportdag – Sportmaatjes 2-3 
Woensdag 7 juni 2017 
Tijden: 14.00-18.00 uur  
 
Net als de voorgaande sportdagen gaan we hier een gevarieerd aanbod aan sporten 
neerzetten. We gaan weer een programma samenstellen met actuele sporten. Ook willen we 
dit jaar kijken hoe we kinderen kunnen leiden naar sportverenigingen rondom deze wijk. Zo 
kunnen de kinderen wellicht het nodige zetje krijgen om zich aan te melden. We gaan aan de 
slag met sportprofessionals zodat we er zeker van zijn dat onze geplande activiteiten goed 
uitgevoerd worden.  
 

  
 

Begroting 
Organisatiekosten (waaronder publiciteit, posters, administratie) €                   350 

Onkostenvergoeding vrijwilligers €                   500 

Catering + limo v.d. kinderen + versieringen, voor het plein €                   250 

EHBO €                   200 

Stichting Skateland  
Diverse skateworkshops 

 
€                   900 

Set in Motion  
Diverse interactieve springkussens 

 
€                2.000 

WBS-evenementen2000   
Dranghekken, marktkramen, stoelen en zithoeken, krachtstroom + brandstof 
etc., diverse sportmaterialen.  

 
 

€                1.000 

Diverse workshops onder begeleiding van 6 sportprofessionals. 
Op- en afbouwen + begeleiden. 

- Voetvolley clinic 
- Volleybal clinic 
- Slackline clinic 
- Hockey clinic 
- Skate clinic 
- Bemensing Hopjes Activiteiten 

 
 
 
 
 
 
 

€                2.500 

 
Totaal (incl. Btw) 

      
 €               7.700 
============= 
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Familiedag op het Anna Blamanplein  
Woensdag 21 juni 2017  
Tijden: 14.00 – 18.00 uur 
 

Het plein waar de Stichting Haagse Hopjes 
Transvaal het meest met de school, het Galjoen 
samenwerkt. Zowel de school het Galjoen en ons 
Haagse Hopje ligt aan het Anna Blamanplein. Als 
de school uit gaat komen de kinderen naar het 
Haagse Hopje. Op dit plein is de gemeente al 
tijden bezig het plein te renoveren, er komt dan 
een kunstgrasveld te liggen. Ook wij wachten 
hier met smart op zodat wij dit met de jongeren 
kunnen gaan gebruiken om te sporten. 
 

Begroting 
Organisatiekosten (waaronder publiciteit, posters, administratie) €                  350 

Onkostenvergoeding vrijwilligers  €                  500 

Bandjes voor deelname  €                  200 

Versieringen, limonade, diverse spelletjes etc.  €                  500 

Bemensing Attracties Stichting Haagse Hopjes Transvaal 
- Ballon luchtkussen, super survivalbaan, kleine hindernisbaan,   

Appeltje luchtkussen voor kleine en minder valide kinderen en nog 
een klein luchtkussen. 

  
 
 

€                  600 

Sportworkshops  
Diverse 

  
€                  900 

Montage klus + entertainment bedrijf 
Bobo de ballonnen Clown en de 
Draaimolen 

  
 

€                  500 

Kinder-Yoga Workshop  €                  100 

Diverse attracties van WBS-evenementen2000  
Clown springkussen 
Diverse kleine spelen met onder andere de ballenbak, 4-op-een-rij, de 
zenuwspiraal en de Haagse sjoelbak  
Partytenten voor de spellen, de breakdance, de yoga en de vrijwilligers bij 
de verkoop en schminkkraam. 
Marktkramen voor de schmink, verkoop, spellen etc.  
Klapstoelen, bierbanken en andere attributen. 
Aggregaat met paddenstoelen en brandstof. 
 
Transport en op- en afbouw 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

€               4.200 

Set in Motion:  
Klimwand 
Sweeper 
Bungeetrampoline 

 
 
 

€               2.000 

 
Totaal (incl. btw) 

 
 €               9.850 
============= 
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Haagse Hopjes Sportworkshops 2017 
8x op diverse pleinen in Transvaal 
Gedurende de zomer op onderstaande woensdagmiddagen  
Tijden: 15.00 – 18.00 uur 
 
Afgelopen jaar hebben wij in plaats van de Transvaal Workshoptour enkele Haagse Hopjes 
Sportworkshop georganiseerd. Dit is begeleid door jongens die al langer bekend zijn met de 
Haagse Hopjes en de kinderen. We hebben een hoop activiteiten gedaan in de richting van het 
skaten. Komend jaar willen we deze workshops net als de sportdagen in het teken laten staan 
van freerunning, dit afwisselend met andere actuele 
sporten. 
 
17 mei 2017 - Anna Blamanplein 
31 mei 2017 - Joubertplantsoen 
14 juni 2017 - Kaapseplein 
28 juni 2017 - Wijkpark Transvaal 
05 juli 2017  - Stellenboschplein 
13 september 2017 - Joubertplantsoen 
20 september 2017 - Kaapseplein 
27 september 2017 - Stellenboschplein 

 
 
 

Begroting 8 workshops op diverse pleinen 
Organisatiekosten (waaronder publiciteit, posters, administratie) €                     350 

Onkostenvergoeding vrijwilligers  €                     500 

Limonade, versieringen, diverse spelletjes etc.  €                     800 

Jump Free run 
Free run Workshops 

 
€                  2.000 

Stichting Skateland 
Skate Workshops 

 
€                  2.000 

WBS-evenementen2000 – diverse randzaken zoals hekken etc. €                  2.800 

Sport en spel workshops voor alle leeftijden 
Instructeurs voor alle dagen. 
Met materialen voor de evenementen. 

 
 

€                  5.300 

 
Totaal (incl. Btw) 

 
€                13.750 
============== 
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Vakantieactiviteiten in de zomervakantie 2017 op 
het Wijkpark Transvaal 
 
Afgelopen jaar zijn de vakantieactiviteiten waanzinnig 
goed bezocht. We hebben er elke week extra attracties 
bij moeten boeken omdat het elke keer drukker is 
geworden. Om dat dit jaar voor te zijn, zijn de 
activiteiten dit jaar iets groter begroot. Zo kunnen we de 
eventuele extra drukte op vangen. Er wordt net als 
vorig jaar weer veel aan sport gedaan en er wordt ook 
gedacht aan de 15+ jongeren zodat iedereen aan bod 
kan komen. Verder is vorig jaar gebleken dat er niet 
enkel mensen uit de wijk Transvaal aanwezig waren 
maar mensen van heinde en verre. Zo waren er onder 
andere mensen uit Rijswijk, Scheveningen en 
Schilderswijk aanwezig. We kunnen dus wel stellen  
dat wij de vakantieactiviteiten organiseren voor 
kinderen uit heel Den Haag die zelf niet de 
mogelijkheid hebben om op vakantie te gaan. 
 
We hebben de vakantieactiviteiten altijd op de 
vrijdagen georganiseerd. Dit jaar willen we deze 
verplaatsen naar de woensdagen zodat er meer 
structuur komt in onze jaarplanning. Elke activiteit, op 
de Koningsdag na, zal dan ook op de woensdagen 
plaatsvinden.  
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1ste Vakantieactiviteit  Wijkpark Transvaal                              
Woensdag 12 juli 2017  
Tijden: 14.00 tot 18.00 uur  
 

 

 
Begroting 1ste vakantieactiviteit op 12 juli 2017 
Organisatiekosten (waaronder publiciteit, posters, administratie) €                  350 

Onkostenvergoeding vrijwilligers  €                  200 

Bandjes voor deelname  €                  200 

Versieringen, limonade, diverse spelletjes etc.  €                  500 

Bemensing Attracties Stichting Haagse Hopjes Transvaal  €                  150 

Diverse Sportworkshops   €                  900 

Yoga workshop €                  100 

Bobo de Clown en de draaimolen €                  500 

Diverse attracties van WBS-evenementen2000  
Clown springkussen 
Diverse kleine spelen met onder andere de ballenbak, 4-op-een-rij, de 
zenuwspiraal en de Haagse sjoelbak  
Partytenten voor de spellen, de breakdance, de yoga en de vrijwilligers bij 
de bandjesverkoop en schminkkraam. 
Marktkramen voor de schmink, spellen etc.  
Klapstoelen, bierbanken en andere attributen. 
Aggregaat met paddenstoelen en brandstof. 
 
Transport en op- en afbouw 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

€               2.500 

Set in motion 
 
Het sportaanbod zal dit jaar zijn: 
Klimwand 
Vulcano luchtkussen 

 
 
 
 

€               2.000 

 
Totaal (incl. Btw) 

 
€               7.400 

============= 
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2de Vakantieactiviteit Wijkpark Transvaal                             
Woensdag 19 juli 2017  
Tijden: 14.00 tot 18.00 uur  
 
 

 
 
Begroting 2de vakantieactiviteit op 19 juli 2017  
Organisatiekosten (waaronder publiciteit, posters, administratie) €                  350 

Onkostenvergoeding vrijwilligers  €                  200 

Bandjes voor deelname  €                  200 

Versieringen, limonade, diverse spelletjes etc.  €                  500 

Bemensing Attracties Stichting Haagse Hopjes Transvaal  €                  150 

Diverse Sportworkshops   €                  900 

Yoga workshop €                  100 

Bobo de Clown en de draaimolen €                  500 

Diverse attracties van WBS-evenementen2000  
Clown springkussen 
Diverse kleine spelen met onder andere de ballenbak, 4-op-een-rij, de 
zenuwspiraal en de Haagse sjoelbak  
Partytenten voor de spellen, de breakdance, de yoga en de vrijwilligers bij 
de bandjesverkoop en schminkkraam. 
Marktkramen voor de schmink, spellen etc.  
Klapstoelen, bierbanken en andere attributen. 
Aggregaat met paddenstoelen en brandstof. 
 
Transport en op- en afbouw 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

€               2.500 

Set in motion 
 
Het sportaanbod zal dit jaar zijn: 
Spidertoren 
Buikglijbaan 

 
 
 
 

€               2.000 

 
Totaal (incl. Btw) 

 
€               7.400 

============= 
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3de Vakantieactiviteit Wijkpark Transvaal                               
Woensdag 26 juli 2017  
Tijden: 14.00 tot 18.00 uur  

 

 

Begroting 3de vakantieactiviteit op 26 juli 2017  

 
 
 
 
 
 
 

Organisatiekosten (waaronder publiciteit, posters, administratie) €                  350 

Onkostenvergoeding vrijwilligers  €                  200 

Bandjes voor deelname  €                  200 

Versieringen, limonade, diverse spelletjes etc.  €                  500 

Bemensing Attracties Stichting Haagse Hopjes Transvaal  €                  150 

Diverse Sportworkshops  €                  900 

Yoga workshop €                  100 

Bobo de Clown en de draaimolen €                  500 

Diverse attracties van WBS-evenementen2000  
Clown springkussen 
Diverse kleine spelen met onder andere de ballenbak, 4-op-een-rij, de 
zenuwspiraal en de Haagse sjoelbak  
Partytenten voor de spellen, de breakdance, de yoga en de vrijwilligers bij 
de bandjesverkoop en schminkkraam. 
Marktkramen voor de schmink, spellen etc.  
Klapstoelen, bierbanken en andere attributen. 
Aggregaat met paddenstoelen en brandstof. 
 
Transport en op- en afbouw 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

€               2.500 

Set in motion 
 
Het sportaanbod zal dit jaar zijn: 
Dancepads 
Sweeper 

 
 
 
 

€               2.000 

 
Totaal (incl. Btw) 

 
€                7.400 
============= 
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4de Vakantieactiviteit Wijkpark Transvaal                             
Woensdag 2 augustus 2017  
Tijden: 14.00 tot 18.00 uur  
 
 

 

Begroting 4de vakantieactiviteit op 2 augustus 2017 
Organisatiekosten (waaronder publiciteit, posters, administratie) €                  350 

Onkostenvergoeding vrijwilligers  €                  200 

Bandjes voor deelname  €                  200 

Versieringen, limonade, diverse spelletjes etc.  €                  500 

Bemensing Attracties Stichting Haagse Hopjes Transvaal  €                  150 

Diverse Sportworkshops  €                  900 

Yoga workshop €                  100 

Bobo de Clown en de draaimolen €                  500 

Diverse attracties van WBS-evenementen2000  
Clown springkussen 
Diverse kleine spelen met onder andere de ballenbak, 4-op-een-rij, de 
zenuwspiraal en de Haagse sjoelbak  
Partytenten voor de spellen, de breakdance, de yoga en de vrijwilligers bij 
de bandjesverkoop en schminkkraam. 
Marktkramen voor de schmink, spellen etc.  
Klapstoelen, bierbanken en andere attributen. 
Aggregaat met paddenstoelen en brandstof. 
 
Transport en op- en afbouw 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

€               2.500 

Set in motion 
 
Het sportaanbod zal dit jaar zijn: 
Stormbaan 
Buikglijbaan 

 
 
 
 

€               2.000 

 
Totaal (incl. Btw) 

 
€               7.400 

============= 
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5de Vakantieactiviteit Wijkpark Transvaal                              
Woensdag 9 augustus 2017  
Tijden: 14.00 tot 18.00 uur  
 

 
 
Begroting 5de vakantieactiviteit op 9 augustus 2017 

Organisatiekosten (waaronder publiciteit, posters, administratie) €                  350 

Onkostenvergoeding vrijwilligers  €                  200 

Bandjes voor deelname  €                  200 

Versieringen, limonade, diverse spelletjes etc.  €                  500 

Bemensing Attracties Stichting Haagse Hopjes Transvaal  €                  150 

Diverse Sportworkshops   €                  900 

Yoga workshop €                  100 

Bobo de Clown en de draaimolen €                  500 

Diverse attracties van WBS-evenementen2000  
Clown springkussen 
Diverse kleine spelen met onder andere de ballenbak, 4-op-een-rij, de 
zenuwspiraal en de Haagse sjoelbak  
Partytenten voor de spellen, de breakdance, de yoga en de vrijwilligers bij 
de bandjesverkoop en schminkkraam. 
Marktkramen voor de schmink, spellen etc.  
Klapstoelen, bierbanken en andere attributen. 
Aggregaat met paddenstoelen en brandstof. 
 
Transport en op- en afbouw 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

€               2.500 

Set in motion 
 
Het sportaanbod zal dit jaar zijn: 
Lasergame 
Slingerbal 

 
 
 
 

€               2.000 

 
Totaal (incl. Btw) 

 
€               7.400 

============= 
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6de Vakantieactiviteit Wijkpark Transvaal                               
Woensdag 16 augustus 2017  
Tijden: 14.00 tot 18.00 uur  
 

 
 
Begroting 6de vakantieactiviteit op 16 augustus 2017 

Organisatiekosten (waaronder publiciteit, posters, administratie) €                  350 

Onkostenvergoeding vrijwilligers  €                  200 

Bandjes voor deelname  €                  200 

Versieringen, limonade, diverse spelletjes etc.  €                  500 

Bemensing Attracties Stichting Haagse Hopjes Transvaal  €                  150 

Diverse Sportworkshops  €                  900 

Yoga workshop €                  100 

Bobo de Clown en de draaimolen €                  500 

Diverse attracties van WBS-evenementen2000  
Clown springkussen 
Diverse kleine spelen met onder andere de ballenbak, 4-op-een-rij, de 
zenuwspiraal en de Haagse sjoelbak  
Partytenten voor de spellen, de breakdance, de yoga en de vrijwilligers bij 
de bandjesverkoop en schminkkraam. 
Marktkramen voor de schmink, spellen etc.  
Klapstoelen, bierbanken en andere attributen. 
Aggregaat met paddenstoelen en brandstof. 
 
Transport en op- en afbouw 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

€               2.500 

Set in motion 
 
Het sportaanbod zal dit jaar zijn: 
Bungeetrampoline 
Dancepads 

 
 
 
 

€               2.000 

 
Totaal (incl. Btw) 

 
€               7.400 

============= 
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Viering 20-Jarig bestaan  
Stichting Haagse Hopjes Transvaal, 
Wijkpark Transvaal 
Woensdag 23 augustus 2017 
Tijden: 14.00 – 18.00 uur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een opsomming van de afgelopen 20 jaar! Wat heeft de Haagse Hopjes allemaal bereikt de 
afgelopen bewogen 20 jaar! Tijd voor vrijwilligers, oud gedienden en het ophalen van verhalen. 
Er zal informatie worden verstrekt over de geschiedenis van de hopjes. Er zal ruimte zijn voor 
de verschillende culturen uit de wijk met daarbij een braderie. Set in Motion zal met het 
grootste springkussen ter wereld naar het Wijkpark komen voor de kinderen. En onze vaste 
clown zal voor vermaak zorgen terwijl de sportmannen enkele workshops verzorgen. 
 

Begroting 20-jarig bestaan van de Stichting Haagse Hopjes Transvaal 

Organisatiekosten  
(waaronder uitnodigingen, publiciteit, posters, administratie) 

 
€                 500 

Onkostenvergoeding vrijwilligers €                 500 

Limonade, versieringen, diverse spelletjes etc. €                 500 

Receptie voor genodigden 
Proeflokaal Boerenplein-Vaillant (is in behandeling) 

 
PM 

Set in Motion 
Grootste Springkussen ter wereld. 

 
€              5.000 

McMagenta 
Foto tentoonstelling en boekje “20-jaar Stg. Haagse Hopjes Transvaal”.   

 
PM 

WBS-Evenementen2000 
Materiaalhuur voor tentoonstelling, braderie, receptie. 

 
€              3.000 

Straattheater  
Circusmachine 

 
€              2.500 

Brass culture 
Dansoptreden 

 
€              1.500 

Braderie  
Onze vrijwilligers stellen hun cultuur tentoon 

 
PM 

Sporten op maat 
Diverse sportworkshops 

 
€              1.000 

Montage klus + entertainment bedrijf 
Ballonnenclown en draaimolen 

 
€                 500 

 
Totaal (incl.  Btw) 

 
€            15.000 
============ 
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Familiedag Stellenboschplein  
Woensdag 30 augustus 2017 
Tijden: 14.00 – 18.00 uur 
 
Elk jaar rijdt onze Hopmobiel rond op het 
Stellenboschplein, om ook de kinderen in deze 
buurt te voorzien van speelgoed. Dit op de 
dagen dat er geen Haagse Markt is. Maar eens 
per jaar komen wij in alle vroegte aan om een 
grootse Familiedag op te bouwen. De kinderen 
kunnen dan na schooltijd op de 
woensdagmiddag langs komen met de hele 
familie om onbezorgd te komen spelen. 
Sportieve en educatieve activiteiten te over! 
 
 
 
 

Begroting 
Organisatiekosten (waaronder publiciteit, posters, administratie) €                  350 

Onkostenvergoeding vrijwilligers  €                  500 

Bandjes voor deelname  €                  200 

Limonade, versieringen, diverse spelletjes etc.  €                  500 

Bemensing Attracties Stichting Haagse Hopjes Transvaal  €                  300 

Sportworkshops  
Diverse 

  
€                  900 

Montage klus + entertainment bedrijf 
Bobo de ballonnen Clown  
Draaimolen 

 
 

€                  500 

Kinder-Yoga Workshop  €                  100 

Diverse attracties van WBS-evenementen2000  
Clown springkussen 
Diverse kleine spelen met onder andere de ballenbak, 4-op-een-rij, de 
zenuwspiraal en de Haagse sjoelbak  
Partytenten voor de spellen, de breakdance, de yoga en de vrijwilligers bij 
de verkoop en schminkkraam. 
Marktkramen voor de schmink, verkoop, spellen etc.  
Klapstoelen, bierbanken en andere attributen. 
Aggregaat met paddenstoelen en brandstof. 
 
Transport en op- en afbouw 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

€               4.200 

Set In Motion 
Bungeetrampoline 
Slingerbal 
Dancepads 

 
 
 

€               1.800 

 
Totaal (incl. btw) 

 
 €               9.350 
============= 
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Haagse Hopjes Sportdag – Sportmaatjes 3-3 
op het Wijkpark Transvaal  
Woensdag 6 september 2017  
Tijden: 14.00 – 18.00 uur 
 

Een dag met actuele sportactiviteiten! Iedereen is welkom, er wordt structuur aangeboden in 
het sport aanbod. Deze sportactiviteiten worden begeleid door professionele sportdocenten. 
Dit jaar zal er aandacht zijn voor free runnen maar ook voor de sporten die we vorig jaar 
hebben behandeld. Op deze manier willen we verschillende sporten onder de aandacht 
brengen bij de jongeren uit de wijk en omliggende wijken.  
 

 
 

Begroting 
Organisatiekosten (waaronder publiciteit, posters, administratie) €                   350 

Onkostenvergoeding vrijwilligers €                   500 

Catering + limo v.d. kinderen + versieringen, voor het plein €                   250 

EHBO €                   200 

Stichting Skateland  
Diverse skateworkshops 

 
€                   900 

Set in Motion  
Diverse interactieve springkussens 

 
€                2.500 

WBS-evenementen   
Dranghekken, marktkramen, stoelen en zithoeken, krachtstroom + brandstof 
etc., diverse sportmaterialen.  

 
 

€                   850 

Diverse workshops onder begeleiding van 6 sportprofessionals. 
Op- en afbouwen + begeleiden. 

- Voetvolley clinic  
- Volleybal clinic 
- Slackline clinic  
- Hockey clinic 
- Skate clinic 
- Bemensing Hopjes Activiteiten 

 
 
 
 
 
 
 

€                2.500 

 
Totaal (incl. Btw) 

 
€                8.050 
============= 
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Herfstvakantieactiviteit Wijkpark Transvaal 
Woensdag 18 oktober 2017 
Tijden: 14.00 – 18.00 uur 
In samenwerking met Stadsboerderij De Woelige Stal 
 

Vorig jaar iets rustiger in verband met het slechte weer, wel was het erg leuk omdat het werd 
afgesloten met een show van de top van de Nederlandse skatescene. Dit jaar hopen wij weer 
op een grote opkomst en een gezellige afsluiter van, als alles naar verwachting gaat, het  
20ste achtereenvolgende succesvolle jaar van de Stichting Haagse Hopjes Transvaal. 

 

Organisatiekosten (waaronder publiciteit, posters, administratie) €                  350 

Onkostenvergoeding vrijwilligers  €                  750 

Bandjes voor deelname  €                  200 

Limonade, versieringen, diverse spelletjes etc.  €                  600 

Bemensing Attracties Stichting Haagse Hopjes Transvaal  €                  300 

EHBO €                  200 

Sportworkshops 
Diverse 

  
€               1.200 

Montage klus + entertainment bedrijf 
Bobo de ballonnen Clown  
Draaimolen 

  
 

€                  500 

Kinder-Yoga Workshop  €                  100 

Diverse attracties van WBS-evenementen2000  
Clown springkussen 
Diverse kleine spelen met onder andere de ballenbak, 4-op-een-rij, de 
zenuwspiraal en de Haagse sjoelbak  
Partytenten voor de spellen, de breakdance, de yoga en de vrijwilligers bij 
de verkoop en schminkkraam. 
Marktkramen voor de schmink, verkoop, spellen etc.  
Klapstoelen, bierbanken en andere attributen. 
Aggregaat met paddenstoelen en brandstof. 
Transport en op- en afbouw 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

€               4.700 

Sport en spel voor alle leeftijden  
Bungeetrampoline 
Slingerbal 
Dancepads 

 
 
 

€               2.000 

 
Totaal (incl. btw) 

 
 €             10.900 
============= 
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Het openhouden van de Haagse Hopjes  
in de grote vakantie 2017 op het Wijkpark Transvaal 
Zomervakantie 8 juli t/m 20 augustus 2017 
 
De jongens die gedurende de vakantie de Hopjes openhouden, sportdocenten en Hbo-
studenten, zijn bekend met de Stichting en de kinderen. Ze zullen gedurende de 
zomervakantie worden ingezet op de pleinen van de Stichting Haagse Hopjes Transvaal. Dit 
zodat deze gedurende de zomervakantie open kunnen blijven in de tijd dat de vaste 
medewerkers met vakantie zijn. Verder organiseren ze leuke activiteiten gedurende de weken 
en elke woensdag zullen ze helpen bij de vakantieactiviteiten. Dit is van groot belang dat het 
gedurende de vakantie altijd erg druk is met kinderen en jongeren uit de wijk die om wat voor 
reden dan ook niet met vakantie kunnen en/of gaan. 

 
Begroting 

Organisatiekosten (waaronder publiciteit, posters, administratie) €                      350 

Huur professionele begeleiding. 
2 x 120 uur 

 
€                 10.890 

 
Totaal (incl. Btw) 

 
€                 11.240 
============== 
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Speelgoed aanschaffen,  
vernieuwen en reparaties  in 2017 
 
We hebben voor de Sportworkshop van de Haagse Hopjes, meerdere malen per jaar 
sportmateriaal nodig. Deze sportmaterialen moeten wij altijd huren. Omdat wij de opslag van 
deze materialen zelf kunnen regelen, zou het goedkoper zijn als wij deze materialen zelf 
kunnen aanschaffen. Zo hebben we enkel nog professionele ondersteuning nodig om deze 
activiteiten te begeleiden. Ook voor de toekomst kunnen we dan vaker goedkopere workshops 
aanbieden. 
 
Verder hebben we dit jaar weer behoefte aan klein sport- en spelmateriaal voor 6 pleinen van 
de Stichting Haagse Hopjes Transvaal.  
 

 
Voetvolleybalveld 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

€          1.200 

 
Volleybalveld 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

€           3.500 

 
Aanschaf nieuw speelgoed. 
Verschillend sport- en spelmateriaal wat aangeschaft wordt bij onder andere de 
Intertoys en de Prijssnijder. 

 
 

 
€           7.300 

 
Totaal (incl. Btw)           

 
€         12.000 
========== 
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Begroting Activiteitenplan 2017  

Familiedag tijdens het Internationaal Kinderfeest  

Woensdag 12 april 2017 – Joubertplantsoen    €               9.800 

     

Koningsdag voor de hele familie  

Donderdag 27 april 2017 – Wijkpark Transvaal   €              15.050 

  

Haagse Hopjes Sportdag – Sportmaatjes 1-3   

Woensdag 10 mei 2017 – Wijkpark Transvaal €                7.300 

  

Familiedag op het Kaapseplein   

Woensdag 24 mei 2017 – Kaapseplein                                             €                9.950 

  

Haagse Hopjes Sportdag – Sportmaatjes 2-3  

Woensdag 7 juni 2017 – Wijkpark Transvaal  €                7.700 

  

Familiedag op het Anna Blamanplein    

Woensdag 21 juni 2017 – Anna Blamanplein €                9.850 

  

8x Haagse Hopjes Sportworkshops diverse pleinen  

17 mei, 31 mei, 14 juni, 28 juni, 5 juli, 13 september, 20 sept. en 27 sept. €              13.750 

  

1ste vakantieactiviteiten in de zomervakantie 2017                                

Woensdag 12 juli – Wijkpark Transvaal €                7.400 

  

2de vakantieactiviteiten in de zomervakantie 2017                                

Woensdag 19 juli – Wijkpark Transvaal €                7.400 

  

3de vakantieactiviteit in de zomervakantie 2017                                

Woensdag 26 juli – Wijkpark Transvaal €                7.400 

  

4de vakantieactiviteit in de zomervakantie 2017                                

Woensdag 2 augustus – Wijkpark Transvaal €                7.400 

  

5de vakantieactiviteiten in de zomervakantie 2017                                

Woensdag 9 augustus – Wijkpark Transvaal €                7.400 

  

6de vakantieactiviteiten de zomervakantie 2017                                

Woensdag 16 augustus – Wijkpark Transvaal €                7.400 

  

20 jaar Stichting Haagse Hopjes Transvaal  

Woensdag 23 augustus 2017 €              15.000 

  

Familiedag bij de Hopmobiel   

Woensdag 30 augustus 2017 – Stellenboschplein  €                9.350 

  

Haagse Hopjes Sportdag – Sportmaatjes 3-3   

Woensdag 6 september 2017 – Wijkpark Transvaal  €                8.050 

  

Herfstvakantieactiviteit samen met de Boerderij                                                                           

Woensdag 18 oktober 2017 – Wijkpark Transvaal €              10.900 

 _____________ 

Totaal activiteiten       €            161.100 
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Totaal activiteiten       €            161.100 

  

Openhouden Haagse Hopjes in de Zomervakantie  

Van juli t/m augustus 2017 Wijkpark Transvaal              €              11.240 

  

Totale begroting Activiteitenplan       €            172.340 
============ 

 

Hopelijk te ontvangen bijdragen 2017 
Om bovengenoemde activiteiten te kunnen organiseren hopen wij ook in 2017 weer van 
onderstaande sponsors de volgende bijdragen te mogen ontvangen. 

Bijdrage Fonds 1818  €              21.000 

  

Bijdrage Jeugd Vakantie Loket                        €              14.000 

  _____________ 

Hopelijk te ontvangen via sponsoring        €              35.000 

                 ============ 

Gemeente Den Haag Bestuursdienst/Deco, stadsdeel Centrum:  

Aan B & W en het stadsdeel Centrum willen wij bijdragen vragen voor   

de onderstaand activiteiten:  

  

Familiedag tijdens het Internationaal Kinderfeest  

Woensdag 12 april 2017 – Joubertplantsoen           €                6.000 

  

Koningsdag voor de hele familie  

Donderdag 27 april 2017 – Wijkpark Transvaal           €                9.000 

  

Haagse Hopjes Sportdag – Sportmaatjes 1-3            

Woensdag 10 mei 2016 – Wijkpark Transvaal       €                5.000 

  

Familiedag op het Kaapseplein   

Woensdag 24 mei 2016 – Kaapseplein            €                6.000 

  

Haagse Hopjes Sportdag – Sportmaatjes 2-3            

Woensdag 7 juni 2016 – Wijkpark Transvaal       €                5.000 

  

Familiedag op het Anna Blamanplein                                            

Woensdag 21 juni 2016 – Anna Blamanplein €                6.000 

  

Haagse Hopjes Sportworkshops 8x op diverse Hopjespleinen  

17 mei, 31 mei, 14 juni, 28 juni, 5 juli, 13 sept. 20 sept. en 27 sept.          €                9.000 

  

1ste Vakantieactiviteiten in de Zomervakantie            

Woensdag 12 juli 2017 – Wijkpark Transvaal €                4.000  

  

2de vakantieactiviteiten in de Zomervakantie            

Woensdag 19 juli 2017- Wijkpark Transvaal €                4.000 

  

3de vakantieactiviteiten in de Zomervakantie            

Woensdag 26 juli 2017 – Wijkpark Transvaal €                4.000  

 _____________ 

Subtotaal €              58.000 
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Subtotaal €              58.000 

  

4de vakantieactiviteiten in de Zomervakantie            

Woensdag 2 augustus 2017 – Wijkpark Transvaal €                4.000  

  

5de vakantieactiviteiten in de Zomervakantie            

Woensdag 9 augustus 2017 – Wijkpark Transvaal €                4.000 

  

6de vakantieactiviteiten in de Zomervakantie            

Woensdag 19 augustus – Wijkpark Transvaal  €                4.000  

  

20 jaar Stichting Haagse Hopjes Transvaal  

Woensdag 23 augustus 2017 Wijkpark Transvaal €              12.000  

  

Familiedag bij de Hopmobiel   

Woensdag 16 september 2016 – Stellenboschplein          €                6.000  

  

Haagse Hopjes Sportdag – Sportmaatjes 3-3        

Woensdag 6 september 2016 – Wijkpark Transvaal          €                5.000  

  

Herfstvakantieactiviteit samen met de Boerderij  

Woensdag 17 oktober 2016 – Wijkpark Transvaal  €                7.000  

  

Openstelling van het Haagse Hopje op het Wijkpark Transvaal  

voor 4 weken in de grote vakantie.            €              11.240 

  _____________ 

Hopelijk van Gem. Den Haag te mogen ontvangen  €            111.240 

  ============ 

  

Hopelijk te ontvangen bijdragen:  

Van Sponsors zoals genoemd                        €              35.000 

Van Gemeente Den Haag      €            111.240 

 _____________ 

  

Totaal hopelijk te ontvangen bijdragen in 2017  €            146.240 

    

Benodigd budget voor alle activiteiten in 2017                                 €            172.340 

 _____________ 

Tekort op begroting activiteitenplan 2017 €             -26.100 

(hiervoor gaan wij hard op zoek naar sponsoren) ============ 

 
Zoals hierboven te zien, komen wij nog een aanzienlijk bedrag tekort waarvoor we hard op 
zoek gaan naar sponsoren. Evenals voor het speelgoed wat wij willen aanschaffen. 
 
Omdat wij alleen exploitatiesubsidie ontvangen, zijn wij genoodzaakt om altijd voor de 
activiteiten sponsors te zoeken of een beroep te doen op de Gemeente Den Haag. Dit maakt 
het voor ons erg moeilijk en zeer tijdrovend om alle gelden voor deze activiteiten bij elkaar te 
krijgen. Hopelijk wordt het i.v.m. ons 20-jarig bestaan ons een beetje gemakkelijker gemaakt?? 
 
Indien we onverhoopt minder sponsorbijdragen of subsidies ontvangen dan zullen we 
noodgedwongen moeten bezuinigen op de activiteiten, verminderen of zelfs schrappen. 


