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Inleiding 
 
Voor u ligt het Activiteitenplan 2018 van de Stichting Haagse Hopjes Transvaal. Hierin hebben 
we een opsomming gemaakt van de activiteiten die wij in 2018 graag willen organiseren. Het 
programma is een stuk minder vol dan het plan van 2017, toen vierde we ook ons 20-jarig 
jubileum. We hebben gekozen voor een combinatie van familiedagen en sportdagen op de 
verschillende pleinen van de Stichting Haagse Hopjes Transvaal. Wij kunnen niet onder de 
succesvolle vakantiedagen uit. Deze zijn het afgelopen jaar opnieuw drukker bezocht dan 
voorgaande jaren. Dus willen wij die ook in 2018 weer terug laten komen.  
 
Wij hopen, net als in de afgelopen 20 jaar, genoeg budget te creëren om deze belangrijke 
activiteiten te kunnen en mogen organiseren. Afgelopen jaar hebben wij opnieuw goede 
stappen gezet richting meer cohesie in de wijk. Ook hebben we een groot aantal kinderen die 
anders wellicht buiten de boot zouden vallen, weer kunnen voorzien van leuke, sportieve en 
educatieve activiteiten.  
 

Programma 
In het afgelopen jaar hebben we opnieuw veel aandacht besteed aan innovatieve sporten 
zoals slacklinen, freerunnen en steppen/BMX-en. Deze willen we ook dit jaar weer terug laten 
komen in het programma. Hier wordt door de jongeren uit de buurt goed op gereageerd. 
Daarnaast kunnen ze deze activiteiten, zelfstandig met eigen materiaal of materiaal geleend bij 
een hopje, blijven oefenen. Zo creëren we de mogelijkheid voor de kinderen/jongeren om op 
een leuke manier te sporten in een buurt waar een tekort is aan sportverenigingen en 
financiële middelen. We proberen zo gelijke kansen te creëren voor sportdeelname. 
 
De combinatie van familiedagen, sportdagen en vakantieactiviteiten is uiteraard niet uit de 
lucht gegrepen. De familiedagen vinden wij erg belangrijk omdat dit dagen zijn waar de gehele 
wijk op de pleinen afkomt. Dan komt er een groot deel van alle 120 verschillende 
nationaliteiten uit de wijk Transvaal gezellig samen. Er zijn dan veel families bij elkaar die 
elkaar anders niet zouden tegenkomen.  
 
Bij de sportdagen zijn er enkele ouders die het leuk vinden om mee te spelen of te helpen als 
bijv. scheidsrechter. Maar verder zijn dit dagen voor en door kinderen waarbij ze zelf  
verantwoordelijk zijn voor de sfeer. Hierbij biedt de Stichting Haagse Hopjes Transvaal een 
veilige en educatieve speelomgeving. Alle kinderen zijn welkom en er zijn voldoende meesters 
en juffen aanwezig die de kinderen en jongeren aandacht geven en begeleiden bij de 
uitoefening van allerlei sporten. We merken dat bij veel kinderen aandacht van het grootste 
belang is. 
 

Materiaal 
Afgelopen jaar hebben we via het Madurodam Kinderfonds en het Oranjefonds, sport- en spel 
materialen mogen aanschaffen, zoals ons opblaasbare volleybalveld en de buikschuifbaan. 
Deze materialen gaan we ook komend jaar zo veel mogelijk inzetten. Zo kunnen we op een 
financieel verantwoorde wijze wat vaker kleinere activiteiten opzetten. Komend jaar willen we 
kijken of we materiaal dat aan vervanging toe is, kunnen vervangen. Hoog op ons verlanglijstje 
staan nieuwe stuntsteps. Deze hebben in de afgelopen 3 jaar dusdanig veel kilometers 
gemaakt dat we toe zijn aan nieuwe steps. Deze kunnen we dan ook weer inzetten tijdens 
onze sportdagen en ook in de uitleen op elke doordeweekse dag. 
 
Verder gaan we dit jaar heel hard op zoek naar een sponsor die wil investeren in nieuwe 
accu’s voor onze Hopmobiel. Dit mobiele hopje staat op de dinsdag en donderdag op het 
Stellenboschplein in Transvaal. Hier wordt speelgoed uitgeleend en erg sportief met en door 
de meesters gesport. In 2017 hadden we 2 vrijwilligers werkzaam op de Hopmobiel. Deze 
meesters gaan ook komend jaar weer vol enthousiasme naar het Stellenboschplein. Zoals het 
er nu naar uitziet kunnen de meesters Hans en Karim dit zelfs gaan uitbreiden naar een extra 
dag op eventueel een ander plein. Om veilig naar de pleinen te rijden heeft onze trouwe 
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Hopmobiel in 2018 nieuwe accu’s nodig. Als dit lukt dan kan onze Hopmobiel 
komende jaren weer veilig naar de pleinen rijden. 
 

Visie voor 2018 
Ook komend jaar willen we weer op eenzelfde manier proberen alle doelgroepen te bereiken. 
Zeker het deelnemen aan onze activiteiten door jongeren van 12 + heeft voor ons grote 
prioriteit. Deze groep valt vaak buiten de boot en hebben ook het meest de neiging om 
onwenselijk gedrag te vertonen. Dit gebeurd zowel tijdens de activiteiten als buiten de 
activiteiten, op de pleinen. Deze jongeren hebben we afgelopen jaar onder andere bereikt door 
teamsporten in toernooi vorm te organiseren zoals onder andere uiteraard voetbaltoernooitjes. 
Maar ook bij de nieuwe waterbaan en andere wateractiviteiten hebben ze zich kunnen uitleven. 
 
Verder hebben we in 2017 erg veel sportworkshops kunnen organiseren. Omdat dit toch erg 
veel tijd kost om te organiseren en er ook gelet moet worden op het budget, zullen we deze dit 
jaar niet structureel laten terugkomen. Met enkele extra vrijwilligers in ons team, die trainingen 
gaan krijgen om de sporten en andere onderdelen te begeleiden, willen we dit af en toe 
organiseren op de pleinen als hier een reden (of gewoon erg lekker weer) voor is. 
 
De sportdagen zullen we vullen met teamsporten en andere uitdagende bewegingsvormen 
waar kinderen uit elke leeftijdsgroep zich kunnen uitleven. Ook zullen we de promotie hiervan 
gaan vergroten. Omdat hier bijna geen ouders op af komen is hier meer dan bij de 
familiedagen plek voor extra kinderen. Omdat het samen leren en samen spelen een grote rol 
speelt tijdens deze dagen zou het leuk zijn als hier ook andere kinderen uit verschillende 
wijken en milieus samen komen. Dit willen we doen door promotie op scholen buiten de wijk 
Transvaal en Schilderswijk. Wij denken dat onze activiteiten namelijk ook erg leuk en leerzaam 
kunnen zijn voor kinderen uit een beter sociaaleconomische omgeving. Zo wordt het 
wereldbeeld van deze kinderen vergroot en komen ze met nog meer verschillende groepen in 
contact. Ouders zien we vaak nog clusteren met mensen uit dezelfde cultuur. Bij kinderen zien 
we dit steeds minder. Zo komen kinderen uit verschillende milieus vaker en sneller in contact 
met elkaar en zullen ze zich hier in de toekomst hun voordeel mee doen! 
 
Daarnaast willen we voor deze dagen dit jaar ook een bijdrage vragen van de deelnemers. We 
altijd hebben gezegd dat we sport te belangrijk vinden om een bijdrage voor te vragen. Echter 
geloven we ook dat er bewustwording mag worden gecreëerd dat niet alles voor niets hoeft te 
zijn. Daarnaast kunnen we als stichting dan een 
grotere financiële bijdrage leveren aan de 
activiteiten. Uiteraard, omdat er veel kinderen 
zonder ouders en dus zonder centjes op af komen, 
moeten we ervoor waken dat deze niet buiten de 
boot vallen.  
 
Kortom we hebben weer een sportief en hopelijk 
productief programma proberen samen te stellen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Joke en Jeroen 
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Activiteiten 2018  
Datum, tijd en locatie 

 
Koningsdag op het Wijkpark Transvaal 
Vrijdag 27 april 2018    
Tijden: 14.00-18.00 uur 
 
Familiedag op het Kaapseplein  
Woensdag 23 mei 2018   
Tijden: 14.00-18.00 uur 
 
Grote Sportdag op het Wijkpark Transvaal 
Woensdag 6 juni 2018 
Tijden: 14:00-18:00 uur 
 
Internationaal Kinderfeest Joubertplantsoen  
Woensdag 20 juni 2018   
Tijden: 14.00-18.00 uur 

 
Grote Sportdag op het Kaapseplein 
Woensdag 4 juli 2018   
Tijden: 14.00-18.00 uur 
 
1ste vakantieactiviteit Wijkpark Transvaal 
Woensdag 18 juli 2018    
Tijden: 14.00-18.00 uur 
 
2de vakantieactiviteit Wijkpark Transvaal 
Woensdag 25 juli 2018    
Tijden: 14.00-18.00 uur 
 
3de vakantieactiviteit Wijkpark Transvaal 
Woensdag 1 augustus 2018    
Tijden: 14.00-18.00 uur 
 
4de vakantieactiviteit Wijkpark Transvaal 
Woensdag 8 augustus 2018   
Tijden: 14.00-18.00 uur 
 
5de vakantieactiviteit Wijkpark Transvaal 
Woensdag 15 augustus 2018   
Tijden: 14.00-18.00 uur 
 
6de vakantieactiviteit Wijkpark Transvaal 
Woensdag 22 augustus 2018   
Tijden: 14.00-18.00 uur 
 
Familiedag op het Stellenboschplein 
Woensdag 5 september 2018 
Tijden: 14.00-18.00 uur 
 
Grote Sportdag op het Joubertplantsoen 
Woensdag 19 september  
Tijden: 14:00-18:00 uur 
 
Herfstvakantieactiviteit op het Wijkpark Transvaal. 
Woensdag 24 oktober 2018   
Tijden: 14.00-18.00 uur 
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Koningsdag Wijkpark Transvaal 
Vrijdag 27 april 2018  
Tijden: 14.00-18.00 uur 
 

Koningsdag is van oudsher het drukst 
bezochte feest van het jaar bij de Haagse 
Hopjes. Dit jaar beginnen we met deze 
activiteit omdat ons plein bij het 
Joubertplantsoen nog opgeknapt wordt. We 
gaan opnieuw voor een volledig oranje 
Wijkpark Transvaal. Met 120 nationaliteiten 
een Oranjefeest vieren is altijd een erg leuke 
beleving. Tijdens deze dag zijn er, ook al zijn 
er erg drukke momenten, eigenlijk nooit 
incidenten. Een schoolvoorbeeld hoe mensen 
samen kunnen wonen, leven en sporten, hier 
zijn wij van de Haagse Hopjes erg trots op.  
 

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

Onkostenvergoeding vrijwilligers €                 750 

Bandjes voor deelname €                 200 

Schminkmateriaal €                 350 

EHBO €                 200 

Versieringen, limonade, diverse spelletjes etc. €                 750 

Bemensing Attracties Stichting Haagse Hopjes Transvaal 
- Appeltje                          -   Kids Playzone 
- Supersurvivalbaan         -   Hindernisbaan 
- Ballonnenluchtkussen    -   Klein luchtkussen 
- Speedcheck 

 
 
 
 

€                 600 

Diverse Sportworkshops met o.a. 
Voetvolley workshop + prijzen. 
Volleybal workshop 

 
 

€                 900 

Montage klus + entertainment bedrijf 
Bobo de ballonnen Clown  
Draaimolen 

 
 

€                 550 

Brass culture 
Diverse optredens en dansworkshops 

 
€              1.700 

Diverse attracties van WBS-evenementen2000  
Gladiatorenkussen 
Zweefmolen 
Clown luchtkussen 
Randmateriaal zoals hekken, kramen, stoelen, muziek etc.. 
Transport en op- en afbouw. 

 
 
 
 
 

€              5.500 

Set in Motion 
Grootste springkussen ter wereld. 

 
€              4.300                                    

Kinder-Yoga Workshop €                 100 

 
Totaal (incl. btw) 

 
€            16.250 
============ 
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Familiedag op het Kaapseplein  
Woensdag 23 mei 2018 
Tijden: 14.00-18.00 uur 
 
Een plein in een buurt waar de mensen erg 
snel van woning wisselen. Zo zijn er telkens 
nieuwe mensen die moeten wennen aan 
regels en normen en waarden. Ook een 
plein dat vaak negatief in het nieuws komt, 
door allerlei incidenten die veelal na 
sluitingstijd van de hopjes voorkomen. 
Gedurende de openingstijden van de 
Hopjes is het altijd erg druk op dit plein. 
Deze familiedag is meestal drukbezocht, er 
is veel sport omdat dit aansluit bij de 
meesters die op dit plein actief zijn. Wat 
minder kraamspelletjes en meer kleine 
sportieve activiteiten. De buurtmoeders die anders bij de kraamspelletjes stonden, kunnen nu 
assisteren bij de sportactiviteiten of springkussens. 
 

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

Onkostenvergoeding vrijwilligers €                 500 

Bandjes voor deelname €                 200 

Schminkmateriaal €                 350 

EHBO €                 200 

Versieringen, limonade, diverse spelletjes etc. €                 500 

Bemensing Attracties Stichting Haagse Hopjes Transvaal 
- Appeltje                          -   Kids Playzone 
- Supersurvivalbaan         -   Hindernisbaan 
- Ballonnenluchtkussen    -   Klein luchtkussen 

 
 
 

€                 600 

Diverse Sportworkshops met o.a. 
Slackline workshop 
Volleybal workshop 

 
 

€                 800 

Montage klus + entertainment bedrijf 
Bobo de ballonnen Clown  
Draaimolen 

 
 

€                 550 

Diverse attracties van WBS-evenementen2000 
Klimtoren 
Clown luchtkussen 
Randmateriaal zoals hekken, kramen, stoelen, muziek etc.. 
Transport en op- en afbouw. 

 
 
 
 

€              4.000 

Extra attracties: sport en spel 
Bungeetrampoline 

Striker 

 
 

€              1.800 

Kinder-Yoga Workshop €                 100 

 
Totaal (incl. btw) 

 
€              9.950 
============ 
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Grote Sportdag op het Wijkpark Transvaal 
Woensdag 6 juni 2018 
Tijden: 14.00-18.00 uur  
 
Door het wegvallen van de sportworkshops dit 
jaar, moeten we al onze vernieuwende 
sportactiviteiten verdelen over de 3 grote 
sportdagen en onze familiedagen.  
Het doel hierbij is kinderen veel met elkaar 
samen te laten spelen en sporten. Dus 
teamsporten zijn hier uitermate geschikt. 
Daarnaast willen we de kinderen en jongeren 
ook enthousiasmeren en kennis laten maken 
met voor hen zo veel mogelijk onbekende 
sporten. Zo hebben we vorig jaar met succes 
volleybal geïntroduceerd. Als uitbereiding 
hierop willen we op een van de sportdagen 
een Bossabalveld laten opzetten. Dit vooral om de oudere jongeren ook uit te dagen om deel 
te nemen. 
 
Begroting 
 

Organisatiekosten (waaronder publiciteit, posters, administratie) €                   350 

Onkostenvergoeding vrijwilligers €                   500 

Limonade, versieringen, diverse spelletjes etc. €                   250 

EHBO €                   200 

Bemensing luchtkussens Haagse Hopjes 
- Appeltje luchtkussen 
- Ballon luchtkussen 
- Kids playground 
- Super survivalbaan 

 
 
 
 

€                   300  

Stichting Skateland  
Diverse skateworkshops 

 
€                   900 

Uitdagende activiteit voor 12+ kinderen 
Compleet bootcamp park 
- Running Hill           - Dropping net          - Up and over 
- Crossfit                  - Wall-to-wall            - Captive Web 

 
 
 

€                2.500 

WBS-evenementen2000   
Randmateriaal zoals hekken, kramen, stoelen, muziek etc.. 
Transport en op- en afbouw. 

 
 

€                1.500 

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

- Voetvolley clinic     - Volleybal clinic 
- Slackline clinic       - Hockey clinic  
- Skate clinic            - Buikglijbaan 

  
 
 
 
€                2.500 

 
Totaal (incl. Btw) 

 
€                9.000 
============= 
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Internationaal Kinderfeest Joubertplantsoen  
woensdag 20 juni 2018  
Tijden: 14.00-18.00 uur 
 
Het Joubertplantsoen is in 2017 helemaal 
verbouwd. Op het moment dat dit activiteitenplan 
wordt geprint is de verbouwing nog niet af en 
kunnen wij nog niet met 100% zekerheid zeggen 
wat wij hier precies aan materiaal kwijt kunnen. 
Wel is het kunstgrasveld in de voetbalkooi al 
aangelegd en zullen wij hier tijdens onze 
familiedag en sportdag dankbaar gebruik van 
maken. We maken er ook hier een echt feest van 
en proberen we de 12+ kinderen te betrekken met 
een fysiek moeilijke ‘Multi Sky Swing’ baan. Dit is 
een onderdeel van het populaire Wipe-out wat het 
reactievermogen en uithoudingsvermogen van de 
deelnemers test en verbeterd. 
 

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

Onkostenvergoeding vrijwilligers €                 500 

Bandjes voor deelname €                 200 

Schminkmateriaal €                 350 

Versieringen, limonade, diverse spelletjes etc. €                 500 

EHBO €                 200 

Bemensing Attracties Stichting Haagse Hopjes Transvaal 
- Appeltje                          -   Kids Playzone 
- Supersurvivalbaan         -   Hindernisbaan 
- Ballonnenluchtkussen    -   Klein luchtkussen 

 
 
 

€                 600 

Diverse Sportworkshops  
Voetvolley workshop + prijzen. 
Boogschieten 

 
 

€                 900 

Montage klus + entertainment bedrijf 
Bobo de ballonnen Clown  
Draaimolen 

 
 

€                 550 

Diverse attracties van WBS-evenementen2000 
Gladiatorenkussen 
Klimtoren luchtkussen 
Randmateriaal zoals hekken, kramen, stoelen, muziek etc.. 
Transport en op- en afbouw. 

 
 
 
 

€              4.000 

Extra attracties: sport en spel 
Multi Sky Swing 

The Striker 

 
 

€              1.900 

Kinder-Yoga Workshop €                 100 

 
Totaal (incl. btw) 

 
€            10.150 
============ 
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Grote Sportdag op het Kaapseplein 
woensdag 4 juli 2018 
Tijden: 14.00-18.00 uur  
 
 

De sportdagen zijn een middel om de kinderen 
meer in beweging te krijgen. We willen 
verenigingen uit omliggende wijken, betrekken bij 
onze sportdagen. Zo wil er komend jaar een 
basketbalvereniging basketbalactiviteiten 
organiseren ter promotie van hun sport. Uiteraard 
juichen wij dit van harte toe. We zullen voor de 
activiteiten meerdere verenigingen proberen te 
contacten in de hoop dat we naast de sporten ook 
direct de verenigingen die dit aanbieden kunnen 
promoten. Dus mocht u bijvoorbeeld nog een leuke 
lokale volleybalvereniging kennen? 

 
 
Begroting 
 

Organisatiekosten (waaronder publiciteit, posters, administratie) €                   350 

Onkostenvergoeding vrijwilligers €                   500 

Limonade, versieringen, diverse spelletjes etc. €                   250 

EHBO €                   200 

Bemensing luchtkussens Haagse Hopjes 
- Appeltje luchtkussen 
- Ballon luchtkussen 
- Kids playground 
- Super survivalbaan 

 
 
 
 

€                   300  

Stichting Skateland  
Diverse skateworkshops 

 
€                   900 

Back2Basics 
Freerun workshops 

 
€                1.000 

Uitdagende activiteit voor 12+ 
Tokkelbaan 

 
€                1.500 

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

 
 

€                1.500 

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

- Voetvolley clinic     - Volleybal clinic 
- Slackline clinic       - Hockey clinic  
- Frisbee clinic         - Buikglijbaan 

  
 
 
 
€                2.500 

 
Totaal (incl. Btw) 

 
€                9.000 
============= 
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Vakantieactiviteiten tijdens de zomer van 2018  
op het Wijkpark Transvaal 
 

Natuurlijk hebben de jongens en meiden bij de Haagse Hopjes het gedurende de hele herfst, 
lente en zomer erg druk. Maar in de vakantieperiode in juli en augustus is altijd nog net iets 
hectischer. We hebben al jarenlang elke week in de vakantie activiteiten op het Wijkpark 
Transvaal. Het is echter, nadat we deze afgelopen jaar naar de woensdag hebben verplaatst, 
nog drukker geworden dan de afgelopen jaren. We merken dat de bekendheid van de 
vakantieactiviteiten overslaat op de andere wijken. Dit is een positief punt want onze 
activiteiten zijn gericht op alle sociaal 
economisch kwetsbare kinderen en deze zijn 
zeker niet alleen in Transvaal te vinden. 
Hoewel we huiverig waren voor 
ongeregeldheden met een nieuwe toestroom 
van mensen bleek dit ongegrond. De 
vakantieactiviteiten waren drukker en gezelliger 
dan ooit tevoren. Verder vinden we het 
belangrijk dat de kinderen verschillen tussen 
mensen accepteren en met iedereen kunnen 
en willen spelen. Dit alles gebeurt tijdens onze 
activiteiten in de vakantie tijdens de 
verschillende leerzame en sportieve 
activiteiten. Hier gaan we dus weinig aan 
veranderen. Wel gaan we hier ook teamsporten 
en vernieuwende sporten aanbieden. Hopelijk 
ook hier in samenwerking met andere 
organisaties en verenigingen uit de buurt. 
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1ste Vakantieactiviteit Wijkpark Transvaal                              
Woensdag 18 juli 2018  
Tijden: 14.00 tot 18.00 uur  
 
Begroting  
 
Organisatiekosten (waaronder publiciteit, posters, administratie) €                  350 

Onkostenvergoeding vrijwilligers  €                  500 

Bandjes voor deelname  €                  200 

Versieringen, limonade, diverse spelletjes etc.  €                  500 

Schminkmateriaal €                  350 

Bemensing Attracties Stichting Haagse Hopjes Transvaal 
- Appeltje                          -   Kids Playzone 
- Supersurvivalbaan         -   Hindernisbaan 
- Ballonnenluchtkussen    -   Klein luchtkussen   

  
 
 

€                  300 

EHBO €                  200 

Diverse Sportworkshops   €                  800 

Back2Basics 
Freerun workshops 

 
€               1.000 

Yoga workshop €                  100 

Klus- en montagebedrijf 
Bobo de Clown en de draaimolen 

 
€                  550 

Diverse attracties van WBS-evenementen2000  
Boot luchtkussen 
Clown luchtkussen 
Randmateriaal zoals hekken, kramen, stoelen, muziek etc.. 
Aggregaat met paddenstoelen en brandstof. 
Transport en op- en afbouw 

 
 
 
 
 

€               3.000 

Extra attracties: sport en spel 
The Striker 
Set in Motion 

 
 

€               1.200 

 
Totaal (incl. Btw) 

 
€               9.050 

============= 
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2de Vakantieactiviteit Wijkpark Transvaal                             
Woensdag 25 juli 2018  
Tijden: 14.00 tot 18.00 uur  
 

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

Onkostenvergoeding vrijwilligers  €                  500 

Bandjes voor deelname  €                  200 

Versieringen, limonade, diverse spelletjes etc.  €                  500 

Schminkmateriaal €                  350 

Bemensing Attracties Stichting Haagse Hopjes Transvaal 
- Appeltje                          -   Kids Playzone 
- Supersurvivalbaan         -   Hindernisbaan 
- Ballonnenluchtkussen    -   Buikglijbaan 

  
 
 

€                  300 

EHBO €                  200 

Diverse Sportworkshops   €                  800 

Skateland 
Skate workshops 

 
€               1.000 

Yoga workshop €                  100 

Klus- en montagebedrijf 
Bobo de Clown en de draaimolen 

 
€                  550 

Diverse attracties van WBS-evenementen2000  
Gladiatorenkussen 
Klimtoren luchtkussen 
Randmateriaal zoals hekken, kramen, stoelen, muziek etc.. 
Aggregaat met paddenstoelen en brandstof. 
Transport en op- en afbouw 

 
 
 
 
 

€               3.000 

Extra attracties: sport en spel 
Wateractiviteit  
Set in Motion 

 
 

€               1.200 

 
Totaal (incl. Btw) 

 
€               9.050 

============= 
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3de Vakantieactiviteit Wijkpark Transvaal                               
Woensdag 1 augustus 2018  
Tijden: 14.00 tot 18.00 uur  
 

Begroting  
 

Organisatiekosten (waaronder publiciteit, posters, administratie) €                  350 

Onkostenvergoeding vrijwilligers  €                  500 

Bandjes voor deelname  €                  200 

Versieringen, limonade, diverse spelletjes etc.  €                  500 

Schminkmateriaal €                  350 

Bemensing Attracties Stichting Haagse Hopjes Transvaal 
- Appeltje                          -   Kids Playzone 
- Supersurvivalbaan         -   Hindernisbaan 
- Ballonnenluchtkussen    -   Klein luchtkussen 

  
 
 

€                  300 

EHBO €                  200 

Diverse Sportworkshops   €                  800 

Back2Basics 
Freerun workshops 

 
€               1.000 

Yoga workshop €                  100 

Klus- en montagebedrijf 
Bobo de Clown en de draaimolen 

 
€                  550 

Diverse attracties van WBS-evenementen2000  
Ridderslot luchtkussen 
Clown luchtkussen 
Randmateriaal zoals hekken, kramen, stoelen, muziek etc.. 
Aggregaat met paddenstoelen en brandstof. 
Transport en op- en afbouw 

 
 
 
 
 

€               3.000 

Extra attracties: sport en spel 
Multi Sky Swing 
Set in Motion 

 
 

€               1.200 

 
Totaal (incl. Btw) 

 
€               9.050 

============= 
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4de Vakantieactiviteit Wijkpark Transvaal                             
Woensdag 8 augustus 2018  
Tijden: 14.00 tot 18.00 uur  
 

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

Onkostenvergoeding vrijwilligers  €                  500 

Bandjes voor deelname  €                  200 

Versieringen, limonade, diverse spelletjes etc.  €                  500 

Schminkmateriaal €                  350 

Bemensing Attracties Stichting Haagse Hopjes Transvaal 
- Appeltje                          -   Kids Playzone 
- Supersurvivalbaan         -   Hindernisbaan 
- Ballonnenluchtkussen    -   Buikglijbaan 

  
 
 

€                  300 

EHBO €                  200 

Diverse Sportworkshops   €                  800 

Skateland 
Skate workshops 

 
€               1.000 

Yoga workshop €                  100 

Klus- en montagebedrijf 
Bobo de Clown en de draaimolen 

 
€                  550 

Diverse attracties van WBS-evenementen2000  
Boot luchtkussen 
Gladiatorenkussen 
Randmateriaal zoals hekken, kramen, stoelen, muziek etc.. 
Aggregaat met paddenstoelen en brandstof. 
Transport en op- en afbouw 

 
 
 
 
 

€               3.000 

Extra attracties: sport en spel 
Waterslide Stormbaan 
Set in Motion 

 
 

€               1.200 

 
Totaal (incl. Btw) 

 
€               9.050 

============= 
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5de Vakantieactiviteit Wijkpark Transvaal                              
Woensdag 15 augustus 2018  
Tijden: 14.00 tot 18.00 uur  
 
Begroting  

 
Organisatiekosten (waaronder publiciteit, posters, administratie) €                  350 

Onkostenvergoeding vrijwilligers  €                  500 

Bandjes voor deelname  €                  200 

Versieringen, limonade, diverse spelletjes etc.  €                  500 

Schminkmateriaal €                  350 

Bemensing Attracties Stichting Haagse Hopjes Transvaal 
- Appeltje                          -   Kids Playzone 
- Supersurvivalbaan         -   Hindernisbaan 
- Ballonnenluchtkussen    -   Klein luchtkussen 

  
 
 

€                  300 

EHBO €                  200 

Diverse Sportworkshops   €                  800 

Back2Basics 
Freerun workshops 

 
€               1.000 

Yoga workshop €                  100 

Klus- en montagebedrijf 
Bobo de Clown en de draaimolen 

 
€                  550 

Diverse attracties van WBS-evenementen2000  
Klimtoren kussen 
Clown luchtkussen 
Randmateriaal zoals hekken, kramen, stoelen, muziek etc.. 
Aggregaat met paddenstoelen en brandstof. 
Transport en op- en afbouw 

 
 
 
 
 

€               3.000 

Extra attracties: sport en spel  
Multi Sky Swing 

Set in Motion 

 
 

€               1.200 

 
Totaal (incl. Btw) 

 
€               9.050 

============= 
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6de Vakantieactiviteit Wijkpark Transvaal                               
Woensdag 22 augustus 2018  
Tijden: 14.00 tot 18.00 uur  
 
Begroting  

 
Organisatiekosten (waaronder publiciteit, posters, administratie) €                  350 

Onkostenvergoeding vrijwilligers  €                  500 

Bandjes voor deelname  €                  200 

Versieringen, limonade, diverse spelletjes etc.  €                  500 

Schminkmateriaal €                  350 

Bemensing Attracties Stichting Haagse Hopjes Transvaal 
- Appeltje                          -   Kids Playzone 
- Supersurvivalbaan         -   Hindernisbaan 
- Ballonnenluchtkussen    -   Klein luchtkussen 

  
 
 

€                  300 

EHBO €                  200 

Diverse Sportworkshops   €                  800 

Skateland 
Skate workshops 

 
€               1.000 

Yoga workshop €                  100 

Klus- en montagebedrijf 
Bobo de Clown en de draaimolen 

 
€                  550 

Diverse attracties van WBS-evenementen2000  
Boot luchtkussen 
Gladiatoren luchtkussen 
Randmateriaal zoals hekken, kramen, stoelen, muziek etc.. 
Aggregaat met paddenstoelen en brandstof. 
Transport en op- en afbouw 

 
 
 
 
 

€               3.000 

Extra attracties: sport en spel 
Bungeetrampoline 
Set in Motion 

 
 

€               1.200 

 
Totaal (incl. Btw) 

 
€               9.050 

============= 
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Familiedag Stellenboschplein  
Woensdag 5 september 2018 
Tijden: 14.00 – 18.00 uur 
 

Op dit plein hebben we nog iets goed te 
maken. Afgelopen jaar was dit het enige plein 
wat last had van minder lekker weer tijdens de 
activiteit. Omdat het zulk slecht weer was 
hebben de kinderen hier veel minder land 
kunnen spelen dan op de andere pleinen. Dit 
jaar willen we er weer voor zorgen dat de 
kinderen op dit pleintje ook weer een grootse 
dag hebben om naar uit te kijken. Met een 
beetje geluk kunnen wij komend jaar zelfs ons 
water meenemen voor enkele water attracties. 
Dit zou een stuk fijner zijn dan al het water dat 
uit de lucht komt vallen. 
 
 

Begroting 
 

Organisatiekosten (waaronder publiciteit, posters, administratie) €                 350 

Onkostenvergoeding vrijwilligers €                 500 

Bandjes voor deelname €                 200 

Schminkmateriaal €                 300 

Versieringen, limonade, diverse spelletjes etc. €                 500 

Bemensing Attracties Stichting Haagse Hopjes Transvaal 
- Appeltje                          -   Kids Playzone 
- Supersurvivalbaan         -   Hindernisbaan 
- Ballonnenluchtkussen    -   Buikglijbaan 

 
 
 

€                 600 

Diverse Sportworkshops  
Voetvolley workshop + prijzen. 
Volleybal workshop 

 
 

€                 900 

Montage klus + entertainment bedrijf 
Bobo de ballonnen Clown  
Draaimolen 

 
 

€                 550 

Diverse attracties van WBS-evenementen2000 
(+ aggregaten) 
Gladiatorenkussen 
Clown luchtkussen 
Randmateriaal zoals hekken, kramen, stoelen, muziek etc.. 
Aggregaat met paddenstoelen en brandstof. 
Transport en op- en afbouw 

 
 
 
 
 
 

€              4.500 

Extra attracties: sport en spel 
Bungeetrampoline 
Set in Motion 

 
 

€              1.200 

Kinder-Yoga Workshop €                 100 

 
Totaal (incl. btw) 

 
€              9.700 
============ 
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Grote Sportdag op het Joubertplantsoen 
Woensdag 19 september 2018  
Tijden: 14.00 – 18.00 uur 
 

Alweer de laatste grote sportdag voor het 
jaar 2018. We hopen hier al de 
geïntroduceerde sporten van het afgelopen 
jaar nog eens terug te laten komen. Opnieuw 
een dag vol actie en beweging voor de 
jongeren uit de wijk. Als subdoel wil de 
Stichting Haagse Hopjes Transvaal dit jaar 
meer kinderen uit omliggende en verdere 
wijken betrekken bij de Sportdagen. Dit 
omdat de sportdagen nog ruimte bieden voor 
extra kinderen, omdat hier weinig ouders bij 
aanwezig zijn. Maar ook om alle kinderen, 
waar vandaan dan ook, een kans te geven 
om met vele andere kinderen te 
sporten/spelen. Uiteraard doen wij ontzettend 
gave sporten tijdens deze sportdagen. We hopen op deze laatste grote sportdag dan ook veel 
verschillende kinderen tegen te komen! 
 
Begroting  
 

Organisatiekosten (waaronder publiciteit, posters, administratie) €                   350 

Onkostenvergoeding vrijwilligers €                   500 

Limonade, versieringen, diverse spelletjes etc. €                   250 

EHBO €                   200 

Bemensing luchtkussens Haagse Hopjes 
- Appeltje luchtkussen 
- Ballon luchtkussen 
- Kids playground 
- Super survivalbaan 

 
 
 
 

€                   300  

Stichting Skateland  
Diverse skateworkshops 

 
€                   900 

Back2Basics 
Freerun workshops 

 
€                1.000 

Activiteit uitdagend van de oudere kinderen 
Bootcamp activiteiten 

 
€                1.500 

WBS-evenementen2000   
Gladiatorenkussen 
Clown luchtkussen 
Randmateriaal zoals hekken, kramen, stoelen, muziek etc.. 
Aggregaat met paddenstoelen en brandstof. 
Transport en op- en afbouw 

 
 
 
 
 

€                1.500 

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) 

 
€                9.000 
============= 
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Herfstvakantieactiviteit Wijkpark Transvaal 
Woensdag 24 oktober 2018 
Tijden: 14.00 – 18.00 uur 
In samenwerking met Stadsboerderij De Woelige Stal 
 

Het wordt kouder, de blaadjes vallen van de 
bomen en het regent steeds vaker. Nu is dit 
allemaal niet zo erg aan de herfst. Wat wel 
jammer is, is dat in de herfstvakantie ook altijd de 
laatste activiteit van de Hopjes plaatsvind. Vanaf 
de Herfstactiviteit is het altijd bijna een half jaar 
wachten tot het volgende activiteitenplan van de 
Hopjes begint. Maar we maken van de 
Herfstvakantieactiviteit wel altijd een grootste en 
speciale dag. Dit jaar zullen de dubbele 
Basejump en de Spinning-wheel baan de 
uitdagende activiteiten voor de oudere jongens 
en meiden zijn.  
 
 
Begroting 
 

Organisatiekosten (waaronder publiciteit, posters, administratie) €                  350 

Onkostenvergoeding vrijwilligers  €                  750 

Bandjes voor deelname  €                  200 

Schminkmateriaal €                  350 

Limonade, versieringen, diverse spelletjes etc.  €                  600 

Bemensing Attracties Stichting Haagse Hopjes Transvaal 
- Appeltje                          -   Kids Playzone 
- Supersurvivalbaan         -   Hindernisbaan 
- Ballonnenluchtkussen     

  
 
 

€                  300 

EHBO €                  200 

Sportworkshops 
Diverse 

  
€                  800 

Skateland 
BMX-parcours 

 
€                  900 

Montage klus + entertainment bedrijf 
Bobo de ballonnen Clown  
Draaimolen 

  
 

€                  500 

Kinder-Yoga Workshop  €                  100 

Diverse attracties van WBS-evenementen2000  
Gladiatorenkussen 
Klimtoren luchtkussen 
Randmateriaal zoals hekken, kramen, stoelen, muziek etc.. 
Aggregaat met paddenstoelen en brandstof. 
Transport en op- en afbouw 

  
 
 
 
 

€               4.700 

Sport en spel voor alle leeftijden  
Basejump 
Spinning-wheel 

 
 

€               1.500 

 
Totaal (incl. btw) 

 
 €             11.250 
============= 
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Het openhouden van de Haagse Hopjes  
in de grote vakantie 2018 op het Wijkpark Transvaal 
vakantie 8 juli t/m 20 augustus 2018 
 
Voor dit jaar zijn de sportkrachten voor tijdens de vakantie al weer bekend. De heren houden 
de Hopjes open in de periodes dat de vaste medewerkers met hun kinderen op vakantie zijn. 
Ze zijn erg bekend met zowel de kinderen als de ouders rondom de pleinen. Dit vinden wij erg 
belangrijk. Zo weten de kinderen waar ze aan toe zijn en dit geld eigenlijk ook voor de ouders. 
Rust en consequentie zijn van groot belang. Daarom zijn we erg blij met deze meesters die 
van een groot deel van de kinderen ook de namen al weten. Zo is er meer persoonlike 
aandacht wat in de wijk erg belangrijk is. Ook gaan de meesters dit jaar weer aan de slag met 
verschillende sporten die wij gedurende de activiteiten ook oefenen. 
 

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

Huur professionele begeleiding 
 
2 opgeleide sportmedewerkers 
4 weken lang in de zomervakantie 
Van 12:45 tot 19:00 u 

 
 
 
 

€            11.616 

 
Totaal (incl. btw) 

 
€            11.966 
============ 
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Speelgoed aanschaffen,  
vernieuwen en reparaties in 2017 
 
In 2016 hebben wij via onder andere het Madurodam Kinderfonds en het OranjeFonds 
materialen mogen aanschaffen voor gebruik tijdens onze activiteiten. Ook dit jaar hebben wij 
opnieuw materiaal nodig maar nu voor gebruik op de 6 Hopjespleinen van de Stichting Haagse 
Hopjes Transvaal. Omdat het speelgoed hier dagelijks en zeer intensief gebruikt wordt is er 
altijd behoefte aan doorstroom van materiaal. Hoewel we enkele erg handige vrijwilligers 
hebben die hun hand niet omdraaien om iets te repareren, blijft er materiaal overlijden door het 
massale gebruik. Hiervoor hebben wij dan ook vervanging nodig. Dit jaar zouden wij erg graag 
enkele stuntsteps aanschaffen. In 2015 hebben wij al eerder 15 steps mogen aanschaffen, 
maar deze zijn na de bandjes meerdere malen te hebben vervangen nu dan helaas echt op. 
 
Ook gaan wij hard op zoek naar sponsoren die een bijdrage kunnen leveren voor de aanschaf 
van nieuwe accu’s voor onze Hopmobiel. Dit mobiele hopje rijd met sport- en spelmateriaal 
naar verschillende pleinen. Met extra vrijwilligers willen we deze komend jaar naar een extra 
plein sturen. Dit moet dan natuurlijk wel veilig en goed kunnen. Hiervoor hebben wij dus 
nieuwe accu’s nodig en dan kan de Hopmobiel weer honderd jaar vooruit zegt de monteur. 
 

 
Stunststeps 
Aanschaffen 20 x € 100 = € 2.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

€           2.000 
 

Batterijen voor de Hopmobiel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

€           6.000 

Aanschaf nieuw speelgoed en vervanging versleten speelgoed. 
Verschillend sport- en spelmateriaal wat aangeschaft wordt bij onder andere de 
Intertoys en de Prijssnijder. Deze sociale bedrijven regelen altijd een goede 
korting voor de Stichting Haagse Hopjes Transvaal 

 
 
 
€           7.000 

 
Totaal (incl. Btw)           

 
€         15.000 
========== 
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Begroting Activiteitenplan 2018  
Koningsdag voor de hele familie   

Vrijdag 27 april 2018 – Wijkpark Transvaal   €              16.250  

   

Familiedag op het Kaapseplein    

Woensdag 23 mei 2018 – Kaapseplein                                             €                9.950  

   

Grote Sportdag Haagse Hopjes    

Woensdag 6 juni 2018 – Wijkpark Transvaal €                9.000  

   

Familiedag tijdens het Internationaal Kinderfeest   

Woensdag 20 juni 2018 – Joubertplantsoen    €             10.150  

   

Grote Sportdag Haagse Hopjes    

Woensdag 4 juli 2018 – Kaapseplein €                9.000  

   

1ste vakantieactiviteiten 2018                                 

Woensdag 18 juli – Wijkpark Transvaal €                9.050  

   

2de vakantieactiviteiten 2018                                 

Woensdag 25 juli – Wijkpark Transvaal €                9.050  

   

3de vakantieactiviteit 2018                                 

Woensdag 1 augustus – Wijkpark Transvaal €                9.050  

   

4de vakantieactiviteit 2018                                 

Woensdag 8 augustus – Wijkpark Transvaal €                9.050  

   

5de vakantieactiviteiten 2018                                 

Woensdag 15 augustus – Wijkpark Transvaal €                9.050  

   

6de vakantieactiviteiten 2018                               

Woensdag 22 augustus – Wijkpark Transvaal €                9.050  

   

Familiedag Stellenboschplein    

Woensdag 5 september 2018 – Stellenboschplein  €                9.700  

   

Grote Sportdag Haagse Hopjes    

Woensdag 19 september 2018 – Joubertplantsoen  €                9.000  

   

Herfstvakantieactiviteit samen met de Boerderij                                                                            

Woensdag 24 oktober 2018 – Wijkpark Transvaal €              11.250  

 ___________+ 

Totaal activiteiten       €            138.600 

   

Vervanging sport- en spelmateriaal, aanschaf nieuw materiaal 
en vervanging accu’s van de Hopmobiel. 

 
€              15.000 

 

   

Openhouden Haagse Hopjes in de Zomervakantie   

Van juli t/m augustus 2018 Wijkpark Transvaal              €              11.966  

 ___________+ 

Totale begroting activiteitenplan 2018 €            165.566 
============ 
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Hopelijk te ontvangen bijdragen 2018 
Om bovengenoemde activiteiten te kunnen organiseren hopen wij ook in 2018 weer van 
onderstaande sponsors de volgende bijdragen te mogen ontvangen. Deze aanvragen worden 
met dit activiteitenplan verzonden. Bij het printen van dit verslag is er dus nog geen aanvraag 
verstuurt.  

Bijdrage Fonds 1818 €             21.000  

   

Bijdrage Jeugd Vakantie Loket                        €             14.000  

   

VSB Fonds €               5.000  

   

Haags Groene Kruis Fonds €               3.000  

   

Kinderzorg Rotterdam-Den Haag €               5.000  

 ___________+ 

Hopelijk te ontvangen via sponsoring voor activiteitenplan
   

€             48.000 
=========== 

   

Madurodam €               5.000  

   

Oranjefonds €             10.000  

 ___________+ 

Hopelijk te ontvangen via sponsoring voor vervanging en 
vernieuwing speelgoed en materiaal. 

                        €            15.000 
=========== 

                 

Gemeente Den Haag, stadsdeel Centrum:   

T.b.v. leefbaarheid en bewonersparticipatie   

   

Koningsdag voor de hele familie   

Vrijdag 27 april 2018 – Wijkpark Transvaal           €               9.000  

   

Familiedag op het Kaapseplein    

Woensdag 23 mei 2018 – Kaapseplein           €               7.000  

   

Grote Sportdag Haagse Hopjes    

Woensdag 6 juni 2018 – Wijkpark Transvaal       €               6.000  

   

Familiedag tijdens het Internationaal Kinderfeest   

Woensdag 20 juni 2018 – Joubertplantsoen           €               7.000  

   

Grote Sportdag Haagse Hopjes    

Woensdag 4 juli 2018 – Kaapseplein       €               6.000  

   

1ste Vakantieactiviteit             

Woensdag 18 juli 2018 - Wijkpark Transvaal €               5.500   

   

2de vakantieactiviteit             

Woensdag 25 juli 2018 - Wijkpark Transvaal €               5.500  

   

3de vakantieactiviteit            

Woensdag 1 augustus 2018 - Wijkpark Transvaal €               5.500   

 Subtotaal          ___________+ 

                         €            51.500 
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4de vakantieactiviteit             

Woensdag 8 augustus 2018 - Wijkpark Transvaal €               5.500   

   

5de vakantieactiviteit            

Woensdag 15 augustus 2018 - Wijkpark Transvaal €               5.500  

   

6de vakantieactiviteit             

Woensdag 22 augustus 2018 - Wijkpark Transvaal  €               5.500   

   

Familiedag Stellenboschplein   

Woensdag 5 september 2018 – Stellenboschplein          €               7.000   

   

Grote Sportdag Haagse Hopjes    

Woensdag 19 september 2018 - Joubertplantsoen          €               6.000   

   

Herfstvakantieactiviteit samen met Boerderij ‘de Woelige Stal’   

Woensdag 24 oktober 2018 - Wijkpark Transvaal €               8.000   

   

Openstelling van het Haagse Hopjes   

voor 4 weken in de grote vakantie.           €             11.966  

  ____________+ 

Hopelijk van Gem. Den Haag te mogen ontvangen  €            100.966 
============ 

   

Hopelijk te ontvangen bijdragen:   

Van Gemeente Den Haag      €           100.966  

Bijdragen aan activiteitenplan in 2018 €             48.000    

Bijdragen aan vervanging speelgoed  €             15.000  

 ____________+ 

 €           163.966 
============ 

   

Totaal hopelijk te ontvangen bijdragen €           163.966  

     

Benodigd budget voor alle activiteiten in 2018                 €           165.566       

 ____________+ 

Tekort op begroting activiteitenplan 2018                      - €               1.500 
=============             

 


