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Voorwoord   
 
Voor u ligt het Activiteitenplan 2019. Het is ieder jaar een hele klus om dit te vullen met 
spannende en uitdagende activiteiten. Dit jaar is ook alle sport bij alle Familiedagen 
ondergebracht. De reden hiervan is, dat wij ook willen dat de ouders kennis maken met zoveel 
nieuwe en uitdagende sporten. Ze komen immers in grote getale naar de Familiedagen, 
Koningsdag, Vakantieactiviteiten en onze Herfstvakantieactiviteit.  
Wij zijn ervan overtuigd dat de kinderen met dit programma heel blij zullen zijn. Als ze niet van te 
veel luchtkussens houden dan kunnen ze aan voldoende sporten of sportieve activiteiten 
deelnemen. 
 
Ook hebben we weer 6 vakantieactiviteiten in de Grote Vakantie gepland. Deze activiteiten zijn 
erg belangrijk voor de wijk maar eigenlijk ook voor buiten de wijk en zelfs voor buiten Den Haag. 
Kinderen kunnen voor 1 euro de hele middag spelen tijdens deze vakantieactiviteiten. En mocht 
het voor sommige ouders te veel zijn die euro, dan is het zo dat alle kinderen bij ons gewoon 
mee mogen doen. Maar die euro is toch wel om de mensen te laten weten dat niet alles voor 
niets kan zijn. 
 
Wat ook heel leuk is in de vakantie, zijn de mensen die hier in Nederland op bezoek komen bij 
hun familie die hier woont. De kinderen en jongeren genieten echt van onze activiteiten en 
sommigen denken zelfs dat het iedere dag zo’n feest is hier in Nederland. 
Vaak zijn ze het in eigen land niet gewend. Er zijn ook kinderen en jongeren die zelf nog nooit 
aan sport gedaan hebben. Omdat wij meestal ook op 3 soms 4 pleinen open zijn in de vakantie, 
komen deze kinderen iedere dag terug om lekker te spelen en om skelters te lenen en andere 
materialen te lenen. Ze laten dan ook een pasje maken voor de weken dat ze hier op vakantie 
zijn. 
 
Ondanks de armoede bij veel gezinnen hier in de Wijk Transvaalkwartier, mogen de kinderen 
altijd met de activiteiten mee doen. En mochten er mensen komen met veel kinderen uit een 
straat, dan krijgen ze korting van ons.  
 
Om al deze plannen uit te kunnen voeren hebben we ook geld nodig. Vandaar dit 
Activiteitenplan 2019. Wij zullen zo spoedig mogelijk met deze aanvragen beginnen. 
Ook is het nodig, gezien het tekort dat er is, dat we weer op zoek gaan naar nog meer sponsors. 
Ook zullen wij weer een beroep doen op de Gemeente Den Haag, die meestal wel bereid is om 
mee te betalen. 
 
Heel jammer is dat de BTW op speelgoed en spelmaterialen van 6% naar 21% 
is gegaan. Ook de BTW op activiteiten is verhoogd soms naar 9% of anders 21%. 
De regering had eens moeten bekijken of het hebben van speelgoed of het meedoen aan 
activiteiten zo gewoon is. Nee, als de Stichting Haagse Hopjes Transvaal er niet zou zijn dan 
konden de kinderen niet leren fietsen, of met skelters spelen. Speelgoed is in deze wijk een luxe 
die veel ouders zich niet kunnen permitteren. 
Eigenlijk zouden de dames en heren van het Binnenhof een weekje door moeten brengen in de 
Wijk Transvaalkwartier. Dan kunnen ze zien dat spelen geen luxe is maar een recht. Verder 
kunnen ze zien dat dit één van de weinige plekken is in Den Haag waar men leert om samen te 
spelen, samen te delen, samen aan hockey te doen of je vriendje te helpen als hij op de 
slackline loopt. Spullen delen en vooral elkaar proberen te begrijpen en respect te hebben voor 
elkaar…………. !  
 
 
Joke van den Boomen - voorzitter 
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Activiteiten 2019  
Datum, tijd en locatie 
  
Internationaal Kinderfeest Joubertplantsoen  
Woensdag 17 april 2019  
Tijden: 14.00-18.00 uur 
 
Koningsdag op het Wijkpark Transvaal 
Zaterdag 27 april 2019    
Tijden: 14.00-18.00 uur 
 
Familiedag op het Kaapseplein  
Woensdag 12 juni 2019   
Tijden: 14.00-18.00 uur 
 
Familiedag op het Stellenboschplein 
Woensdag 3 juli 2019 
Tijden: 14.00-18.00 uur 
 
1ste vakantieactiviteit Wijkpark Transvaal 
Woensdag 24 juli 2019  
Tijden: 14.00-18.00 uur* 
 
2de vakantieactiviteit Wijkpark Transvaal 
Woensdag 31 juli 2019   
Tijden: 14.00-18.00 uur* 
 
3de vakantieactiviteit Wijkpark Transvaal 
Woensdag 7 augustus 2019    
Tijden: 14.00-18.00 uur* 
 
4de vakantieactiviteit Wijkpark Transvaal 
Woensdag 14 augustus 2019   
Tijden: 14.00-18.00 uur* 
 
5de vakantieactiviteit Wijkpark Transvaal 
Woensdag 21 augustus 2019  
Tijden: 14.00-18.00 uur* 
 
6de vakantieactiviteit Wijkpark Transvaal 
Woensdag 28 augustus 2019  
Tijden: 14.00-18.00 uur* 
 
Familiedag op het Anna Blamanplein  
Woensdag 18 september 2019 
Tijden: 14.00-18.00 uur 
 
Herfstvakantieactiviteit op het Wijkpark Transvaal. 
Woensdag 16 oktober 2019  
Tijden: 14.00-18.00 uur 
 
*in verband met het extreme warme weer afgelopen zomer, kunnen de tijden 1 uur 
opschuiven. De uitvoertijden zullen dan 15.00-19.00 uur zijn. Dit laten wij van tevoren 
weten. 
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Internationaal Kinderfeest Joubertplantsoen  
Woensdag 17 april 2019  
Tijden: 14.00-18.00 uur 
 
Het Joubertplantsoen zal in 2019 weer als eerste aan 
de beurt zijn. Na 2018 weten we nu precies wat we hier 
op het gerenoveerde plein wel en niet neer kunnen 
zetten. Ook hebben de kinderen in 2018 geboft, er 
waren immers 3 grote activiteiten hier.  
Voor 2019 hebben we weer leuke activiteiten in petto. 
Geen voetbal in de kooi maar het spannende pijl en 
boogschieten voor diverse leeftijden en hockey 
workshops. Ook veel andere spannende en sportieve 
activiteiten staan in de planning tijdens het 
Internationale Kinderfeest.  

 
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 en huur diverse attracties 
- Appeltje                  - Kids Playzone 
- Supersurvivalbaan - Hindernisbaan - Ballonluchtkussen    
 

 
 

€              1.150 

Boogschieten in de kooi 
- Pijl en boogschieten (vanaf 8 jaar, ook volwassenen)  
- Hockey workshops  
 

 
 
€                 800 

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

 
€                 560 

Diverse attracties van WBS-evenementen2000  
Randmateriaal zoals hekken, kramen, stoelen, muziek, aggregaat, 
brandstof e.d., transport en op- en afbouw. 
- Clown luchtkussen - Gladiatoren luchtkussen 
 

 
 
 
€              4.000 

Sport en spel - Set in Motion  
- Bungee trampoline  
- Dance Pads 
 

 
 
€              1.680                                  

Kinder Do-In Yoga Workshop 
 

€                 100 

Back2Basics Parkour 
- Freerun workshops 
 

 
€                 900 

 
Totaal 
 

 
€            11.290 
============ 
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Koningsdag Wijkpark Transvaal 
Zaterdag 27 april 2019  
Tijden: 14.00-18.00 uur  
 

Koningsdag is van oudsher het drukstbezochte feest 
van het jaar bij de Haagse Hopjes. Vorig jaar hebben 
wij alle ballonnen en plastic vlaggetjes afgezworen 
vanwege het milieu. Maar met Koningsdag gaan we 
opnieuw voor een volledig oranje Wijkpark Transvaal. 
We zorgen er wel voor dat het niet op de grond terecht 
komt. 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 en huur diverse attracties  
- Appeltje                  - Kids Playzone 
- Supersurvivalbaan - Hindernisbaan - Ballonluchtkussen           
 

 
 
 €               1.150 

Diverse Sportworkshops Sport op Maat  
- Slacklinen - Volleybal workshop 
 

 
 €                  800 
 

Montage klus + entertainment bedrijf 
- Bobo de ballonnen Clown + 2de ballonnenclown  
 

 
€                  360 

 

Brass culture 
- Brassband – Dansgroep - diversen  

 
€              1.700 

 

Diverse attracties van WBS-evenementen2000  
Randmateriaal zoals hekken, kramen, stoelen, muziek, aggregaat, 
brandstof e.d., transport en op- en afbouw. 
- Zweefmolen - Clown luchtkussen 

 
 
 

 €               5.000 
               

Sport en Spel - Set in Motion 
- Grootste springkussen ter wereld. 

 
 €               3.820 

                                    

Kinder Do-In Yoga Workshop €                  100 
 

Back2Basics Parkour 
- Freerun workshops 
 

 
 €   900 
 

Totaal 
 

€              16.430 
============= 
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Familiedag op het Kaapseplein   
Woensdag 12 juni 2019 
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. Met deze familiedag 
komt iedereen naar het Kaapseplein om een kopje koffie 
te drinken en zien hoe sportief hun kinderen bezig zijn bij 
de Hopjes. Er is een terrasje voor de ouders, dus ook net 
als alle pleinen, een echte familiedag. 
 
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 en huur diverse attracties  
- Appeltje                  -   Kids Playzone 
- Supersurvivalbaan -   Hindernisbaan - Ballonluchtkussen           

 
 

€              1.150 
 

Diverse Sportworkshops - Sport op Maat 
- Slackline workshop - Voetvolley workshop  

 
€ 800 

             

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

 
€                 560 

 

Diverse attracties van WBS-evenementen2000  
Randmateriaal zoals hekken, kramen, stoelen, muziek, aggregaat, 
brandstof e.d., transport en op- en afbouw. 
- Gladiatoren luchtkussen - Clown luchtkussen 

 
 
 

€              4.000 
                

Sport en spel – Set in Motion 
- Klimwand - Basejump 
 

 
€ 1.540               

Kinder Do-In Yoga Workshop €                 100 
 

Back2Basics Parkour 
- Freerun workshops 
 

 
€                 900 
 

 
Totaal 

 
€            11.150 
============ 

 
 
 



   Activiteitenplan Stichting Haagse Hopjes Transvaal 2019      pagina 8 van 22 

Familiedag Stellenboschplein   
Woensdag 3 juli 2019  
Tijden: 14.00 – 18.00 uur 
 

Dit keer wat eerder in de planning. De kans op regen is 
dan veel minder. Niet dat we daar in 2018 last van 
hadden. Maar op het Stellenboschplein kan het wel 
eens nattig worden. Ook hebben wij in 2018 de 
Hopmobiel vaak laten rijden naar dit plein. Dankzij de 
inzet van Gijs en Ben (2 sportdocenten) kon de 
Hopmobiel zeker twee keer per week hier zijn.  
De kinderen die hier leren heel veel van allerlei sporten 
maar vooral ook van jongleren. Plezier hebben ze hier 
in ieder geval. Het lijkt er zelfs op dat de kinderen van 
de andere pleinen ook steeds meer hier komen.  
 

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

Onkostenvergoeding vrijwilligers €                 500 

Bandjes voor deelname €                 200 

Schminkmateriaal €                 300 

EHBO  €                200 

Versieringen, limonade, diverse spelletjes etc. €                 500 

Bemensing en huur diverse attracties  
- Appeltje                  -   Kids Playzone 
- Supersurvivalbaan -   Hindernisbaan - Ballonluchtkussen           

 
 

€              1.150 
 

Diverse Sportworkshops - Sport op Maat  
- Volleybal workshop - Slakline workshop 
 

 
€                 800 

Back2Basics Parkour 
- Freerun workshops 
 

 
€                 900 
 

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

 
€                 560 

 

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

 
 
 
€              4.000 

Skateland 
- Stuntstep en BMX-parcours 

 
€                 950 

 

Sport en spel – Set in Motion 
- Klimwand -- dancepads 

 
€              1.520 

               

Kinder Do-In Yoga Workshop €                 100 

Back2Basics Parkour 
- Freerun workshops 
 

 
€                 900 

 
Totaal 

 
€            12.930 
============ 
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Vakantieactiviteiten tijdens de zomer van 2019  
Op het Wijkpark Transvaal 
 
 

Natuurlijk hebben de jongens en meiden bij de Haagse Hopjes het gedurende de hele lente, 
zomer en herfst, erg druk. Maar in de vakantieperiode in juli en augustus is het altijd nog net iets 
hectischer. We hebben al jarenlang elke week de vakantieactiviteiten 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 
sociaaleconomisch 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. Ook dit jaar 
zullen wij naast het vaak spectaculaire luchtkussen ook verschillende leerzame en sportieve 
activiteiten, 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 24 juli 2019  
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 

EHBO  € 200 

Schminkmateriaal €                  350 

Bemensing en huur diverse attracties  
- Appeltje                  -   Kids Playzone 
- Supersurvivalbaan -   Hindernisbaan - Ballonluchtkussen           

 

  
 

 €               1.150 

Diverse Sportworkshops – Sport op Maat 
- Slackline - Volleybal 

  
€                  800 

 

Back2Basics Parkour 
- Freerun workshops 

 
€                   900 
                

Skateland  
- Stuntsteps en BMX-parcours 

 
 €  950 

 

Kinder Do-In Yoga Workshop €                  100 
 

Klus- en montagebedrijf 
- Bobo de ballonnen Clown - Draaimolen 
  

 
€                  560 

Diverse attracties van WBS-evenementen2000  
Randmateriaal zoals hekken, kramen, stoelen, muziek, aggregaat, 
brandstof e.d., transport en op- en afbouw. 
- Klimtoren luchtkussen - Gladiatoren luchtkussen 
 

 
 
 
€                3.000 

Sport en spel – Set in Motion 
- Bungee trampolines - Sweeper 

 
€                1.750 
          

 
Totaal  

 
€              11.310                 
============= 
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2de Vakantieactiviteit Wijkpark Transvaal                               
Woensdag 31 juli 2019  
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 

EHBO  € 200 

Schminkmateriaal €                  350 

Bemensing en huur diverse attracties  
- Appeltje                  -   Kids Playzone 
- Supersurvivalbaan -   Hindernisbaan - Ballonluchtkussen            
 

  
 

€                1.150 

Back2Basics Parkour 
- Freerun workshops 
 

 
€                   900 

Diverse Sportworkshops - Sport op Maat 
- Slackline - Pijl en boogschieten 
 

 
 €                  800 

Skateland 
- Stuntstep en BMX-parcours 
 

 
€                  950 

Kinder Do-In Yoga Workshop 
 

€                  100 

Klus- en montagebedrijf 
- Bobo de Clown en de draaimolen 
 

 
€                  560 

Diverse attracties van WBS-evenementen2000  
Randmateriaal zoals hekken, kramen, stoelen, muziek, aggregaat, 
brandstof e.d., transport en op- en afbouw. 
- Clown luchtkussen - Gladiatoren luchtkussen 

 
 
 

€                3.000 
                

Sport en spel – Set in Motion 
- Dubbele Basejump kussen- Dancepads 
 

 
€                1.550                

 
Totaal  

 
€              11.110                 
============= 
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3de Vakantieactiviteit Wijkpark Transvaal                               
Woensdag 7 augustus 2019 
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 

EHBO  €  200 

Schminkmateriaal €                  350 

Bemensing en huur diverse attracties  
- Appeltje                          -   Kids Playzone 
- Supersurvivalbaan         -   Hindernisbaan - Ballonluchtkussen      
      

  
 

€                1.150 

Diverse Sportworkshops - Sport op Maat 
- Slackline - Hockey 
 

  
€                   800 

Back2Basics Parkour 
- Freerun workshops 
 

  
 €                  900 

 

Skateland 
- Stuntsteps en BMX-parcours 
 

 
€                  950 

Kinder Do-In Yoga workshop 
 

€                  100 

Klus- en montagebedrijf 
- Bobo de ballonnen Clown - Draaimolen 
 

 
€                  560 

Diverse attracties van WBS-evenementen2000  
Randmateriaal zoals hekken, kramen, stoelen, muziek, aggregaat, 
brandstof e.d., transport en op- en afbouw. 
- De Boot - Klimtoren luchtkussen 

 
 
 

€                3.000 
                

Sport en Spel – Set in Motion  
- Multi sky swing - Waterslide stormbaan 
 

 
€                1.800                

 
Totaal  

 
€              11.360                
============= 
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4de Vakantieactiviteit Wijkpark Transvaal                             
Woensdag 14 augustus 2019  
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 

EHBO  €                  200 

Schminkmateriaal  €                  350 

Bemensing en huur diverse attracties  
- Appeltje                  -   Kids Playzone 
- Supersurvivalbaan -   Hindernisbaan - Ballonluchtkussen    

        

  
 

€                1.150 

Back2Basics 
- Freerun workshops 
 

 
€                   900 

Diverse Sportworkshops – Sport op Maat 
- Slackline - Pijl en Boogschieten  
 

  
€                  800 

Skateland 
- Stuntsteps en BMX-parcours  
 

 
€                  950 

Kinder Do-In Yoga workshop 
 

€                  100 

Klus- en montagebedrijf 
- Bobo de ballonnen Clown - Draaimolen 
 

 
€                  560 

Diverse attracties van WBS-evenementen2000  
Randmateriaal zoals hekken, kramen, stoelen, muziek, aggregaat, 
brandstof e.d., transport en op- en afbouw. 
- Gladiatoren luchtkussen - Clown luchtkussen 
 

 
 
 

€                3.000                

Sport en Spel – Set in Motion  
- Spinningwheel stormbaan - Dancepads 
 

 
€                2.100                

 
Totaal  
 

 
€              11.660 
============= 
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5de Vakantieactiviteit Wijkpark Transvaal                              
Woensdag 21 augustus 2019  
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 

EHBO  €                  200 

Schminkmateriaal €                  350 

Bemensing en huur diverse attracties  
- Appeltje                    -   Kids Playzone 
- Supersurvivalbaan   -   Hindernisbaan - Ballonluchtkussen      
      

 
 
€                1.150 

Sportworkshops - Sport op Maat 
- Slackline - Hockey 
 

  
€                  800 

Back2Basics 
- Freerun workshops 
 

 
 € 900                

Skateland 
- Stuntsteps en BMX-parcours 
 

 
€                  950 

Kinder Do-In Yoga workshop 
 

€                  100 

Klus- en montagebedrijf 
- Bobo de ballonnen Clown - Draaimolen 
 

 
€                  560 

Diverse attracties van WBS-evenementen2000  
Randmateriaal zoals hekken, kramen, stoelen, muziek, aggregaat, 
brandstof e.d., transport en op- en afbouw. 
- De Boot - Klimtoren luchtkussen 

 
 
 

€                3.000 
               

Sport en spel Set in Motion 
- Dubbele basejump – Slingerbal - Klaverbungee 
 

        
€                1.600 

 
Totaal  

 
€              11.160                 
============= 
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6de Vakantieactiviteit Wijkpark Transvaal                               
Woensdag 28 augustus 2019 
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 

EHBO  €                  200 

Schminkmateriaal €                  350 

Bemensing en huur diverse attracties  
- Appeltje                   - Kids Playzone 
- Supersurvivalbaan - Hindernisbaan - Ballonluchtkussen      
      

  
 
 

 €           1.150 

Back2Basics 
- Freerun workshops 
 

 
 €                  900 

Diverse Sportworkshops - Sport op Maat 
- Slackline - Pijl en boogschieten 

  
€                  800 

 

Skateland 
- Stuntsteps en BMX-parcours 

 
€                  950 

 

Kinder Do-In Yoga workshop  
 

€                  100 

Klus- en montagebedrijf 
 - Bobo de ballonnen Clown - Draaimolen 
 

 
€                  560 

Diverse attracties van WBS-evenementen2000  
Randmateriaal zoals hekken, kramen, stoelen, muziek, aggregaat, 
brandstof e.d., transport en op- en afbouw. 
- Gladiatoren luchtkussen 
- Clown luchtkussen 

 
 
 
 

€                3.000 
                

Sport en spel – Set in Motion 
- Bungeetrampoline - Waterslide stormbaan 
 

 
 

€                1.850  

 
Totaal  

 
€              11.410                 
============= 
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Familiedag op het Anna Blamanplein  
Woensdag 18 september 2019 
Tijden: 14.00-18.00 uur 
 

 

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 en huur diverse attracties  
- Appeltje                  -   Kids Playzone 
- Supersurvivalbaan -   Hindernisbaan - Ballonluchtkussen     
       

 
 
€              1.150 

Back2Basics 
- Freerun workshops 
 

 
€                 900 

Boogschieten in de kooi 
- Kinderboogschieten (vanaf 8 jaar) - Slackline 
 

 
€                 800 

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

 
€                 560 

Diverse attracties van WBS-evenementen2000  
Randmateriaal zoals hekken, kramen, stoelen, muziek, aggregaat, 
brandstof e.d., transport en op- en afbouw. 
- Clown luchtkussen 
- Gladiatoren luchtkussen 
 

 
 
 

 
€              4.000                

Sport en spel – Set in Motion 
- Sweeper - Dubbele basejump 
 

 
€              1.260            

Kinder Do-In Yoga workshop 
 

€              100 

 
Totaal  

 
€            10.870                
============ 
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Herfstvakantieactiviteit Wijkpark Transvaal  
Woensdag 16 oktober 2019 
Tijden: 14.00 – 18.00 uur 
 

 

Begroting 
 

Organisatiekosten (waaronder publiciteit, posters, administratie) €                  350 

Onkostenvergoeding vrijwilligers  €                  750 

Bandjes voor deelname  €                  200 

Schminkmateriaal €                  350 

EHBO €                  200 

Limonade, versieringen, diverse spelletjes etc.  €                  600 

Bemensing en huur diverse attracties  
- Appeltje                   - Kids Playzone 
- Supersurvivalbaan - Hindernisbaan - Ballonluchtkussen     
       

  
 

€               1.150 

Back2Basics 
- Freerun workshops 
 

 
 €                  900 

Sportworkshops – Sport op Maat 
- Slackline - Pijl en Boogschieten 
 

  
€                  800 

Skateland 
- Stuntsteps en BMX-parcours 
 

 
€                  950 

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

  
€                  560 

 

Kinder Do-In Yoga workshop 
 

 €                  100 

Diverse attracties van WBS-evenementen2000  
Randmateriaal zoals hekken, kramen, stoelen, muziek, aggregaat, brandstof 
e.d., transport en op- en afbouw. 
- De Boot - Klimtoren luchtkussen 

  
 
 

€                4.000 
                

Sport en spel – Set in Motion   
- Klimtoren – Dancepads - Bungeetrampoline 
 

 
€                2.530 

                

 
Totaal (incl. btw) 

 
€              13.440               
============= 
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Het openhouden van de Haagse Hopjes   
in de grote vakantie 2019 op het Wijkpark Transvaal 
vakantie 22 juli t/m 30 augustus 2019 
 
 

Wie de Haagse Hopjes open gaat houden in de 
grote vakantie is nu al bekend. De heren houden de 
Hopjes open in de periodes dat de vaste 
medewerkers met hun kinderen op vakantie zijn.  
Ze zijn 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 geldt 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 kent. Zo is er 
meer persoonlijke aandacht wat in deze wijk erg 
belangrijk is. Ook gaan de meesters dit jaar weer 
aan de slag met verschillende sporten tijdens onze 
activiteiten. 
 
 

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

Huur professionele begeleiding 
 
2 Professionele sportdocenten 
4 weken lang in de zomervakantie 
Van 12:45 tot 19:00 uur 
 

 
 
 
 

€            11.616 

 
Totaal (incl. btw) 

 
€            11.966 
============ 
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Aanschaf speelgoed en spelmaterialen 2019 
 
 

Ieder jaar een heel moeilijk punt om weer al het nodige speelgoed binnen te krijgen.  
Onze exploitatiekosten zijn niet toereikend om ieder jaar weer al het speelgoed, fietsen, skelters, 
ballen, spelletjes en ga zo maar door voor ruim 12.000 kinderen voor elkaar te krijgen. Met 
zoveel kinderen slijt het erg. Jaarlijks moeten er honderden bandjes vernieuwd worden, of 
nieuwe skelters aangeschaft.  
Omdat stuntsteppen nu erg populair is willen we zeker graag nieuwe stuntsteppen. Voor ieder 
Hopje een nieuwe grote skelter en een nieuwe kleine skelter. Het gaat immers om 6 Hopjes op 6 
pleinen in de wijk Transvaalkwartier. 
Gelukkig kunnen we al jaren terecht bij Stichting Madurodam Steunfonds en zoeken we dit jaar 
ook weer nieuwe sponsors.  
Spelen is heel belangrijk voor kinderen en jongeren, daarom zetten wij ons ook dit jaar weer in 
voor vervanging, vernieuwing en reparaties van speelgoed.  
 

Begroting 
 

 

Stuntsteps 
Aanschaffen 20 x € 100 
= € 2.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

€ 2.000  
 

 

Diverse skelters 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 x 375 = € 2.250                           6 x 220 = € 1.320 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

€            3.570 

Aanschaf nieuw speelgoed en vervanging versleten speelgoed. 
Verschillend sport- en spelmateriaal en fietsjes, 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  

 
€         12.570 
=========== 
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Begroting Activiteitenplan 2019 
 
 
Internationaal Kinderfeest Joubertplantsoen 
Woensdag 17 april 2019      € 11.290 
 
Koningsdag Wijkpark Transvaal 
Zaterdag 27 april 2019       16.430 
 
Familiedag Kaapseplein 
Woensdag 12 juni 2019       11.150 
 
Familiedag Stellenboschplein 
Woensdag 3 juli 2019       12.930 
 
1ste Vakantieactiviteit Wijkpark Transvaal 
Woensdag 24 juli 2019       11.310 
 
2de Vakantieactiviteit Wijkpark Transvaal  
Woensdag 31 juli 2019       11.110 
 
3de Vakantieactiviteit Wijkpark Transvaal      
Woensdag 7 augustus 2019      11.360 
 
4de Vakantieactiviteit Wijkpark Transvaal      
Woensdag 14 augustus 2019      11.660 
 
5de Vakantieactiviteit Wijkpark Transvaal      
Woensdag 21 augustus 2019       11.160 
 
6de Vakantieactiviteit Wijkpark Transvaal 
Woensdag 28 augustus 2019      11.410 
 
Familiedag Anna Blamanplein 
Woensdag 18 september 2019      10.870 
 
Herfstvakantieactiviteit Wijkpark Transvaal     
Woensdag 16 oktober 2019      13.440 
         ____________ 
 
Totaal aan activiteiten         €      144.120  
 
Openhouden Haagse Hopjes in de grote vakantie              11.966 
 
Vervanging sport- en spelmaterialen, speelgoed enz.             12.570 
           ___________ 
 
Totale begroting Activiteitenplan 2019     €      168.656 
                    =========== 
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Hopelijk te ontvangen bijdrage 2019 
Om ons Activiteitenplan 2019 te kunnen realiseren hopen wij in 2019 weer van onderstaande 
sponsors en Gemeente Den Haag, de volgende bijdragen te mogen ontvangen. Deze 
aanvragen worden met dit activiteitenplan aangevraagd. Bij het printen van dit verslag is er dus 
nog geen aanvraag verstuurt. Helaas krijgen wij, te maken met verhoogde btw wat de bedragen 
allemaal wat hoger maakt.  

 

Aanvragen voor ons activiteitenplan 2019 
 
Fonds 1818        € 21.000 
 
Jeugd Vakantie Loket        14.000 
 
Haagse Groene Kruis Fonds         3.000 
 
Kinderzorg Rotterdam Den Haag        5.000 
         ____________ 
Hopelijk te ontvangen voor de activiteiten 2019     € 43.000 
           =========== 
 
 

Aanvragen voor het sport- en spelmateriaal 
 
Stichting Madurodam Steunfonds     €   5.000 
 
Mevrouw Ella Willard             200 
 
Nog te zoeken sponsors of minder aanschaffen       7.370 
         ____________ 

€ 12.570 
           =========== 

Hopelijk te ontvangen bijdrage Gemeente Den Haag 
t.b.v. Leefbaarheid en bewonersparticipatie 
 
Internationaal Kinderfeest Joubertplantsoen 17 april 2019  €   7.500 
 
Koningsdag Wijkpark Transvaal 27 april 2019      9.500 
 
Familiedag Kaapseplein 12 juni 2019       7.500 
 
Familiedag Stellenboschplein 3 juli 2019       7.500 
 
1ste Vakantieactiviteit Wijkpark Transvaal 24 juli 2019     7.500 
 
2de Vakantieactiviteit Wijkpark Transvaal 31 juli 2019     7.500 
 
3de Vakantieactiviteit Wijkpark Transvaal 7 augustus 2019     7.500 
 
4de Vakantieactiviteit Wijkpark Transvaal 14 augustus 2019    7.500 
 
5de Vakantieactiviteit Wijkpark Transvaal 21 augustus 2019    7.500 
 
6de Vakantieactiviteit Wijkpark Transvaal 28 augustus 2019    7.500 

         ________________ 

Subtotaal   €          77.000 
   =========== 
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Hopelijk te ontvangen bijdrage Gemeente Den Haag 
t.b.v. Leefbaarheid en Bewonersparticipatie 

 
Subtotaal          € 77.000 
 
Familiedag Anna Blamanplein 18 september 2019   €   7.500 
 
Herfstvakantieactiviteit Wijkpark Transvaal 16 oktober 2019    9.500 
         
Openstelling van de Haagse Hopjes in de Grote Vakantie 
Gedurende 4 weken door 2 sportdocenten                11.966 
         ____________ 
  € 28.966 
  ____________ 
 

Hopelijk van de Gem. Den Haag te mogen ontvangen   €        105.966  
           ____________ 
 
Hopelijk te ontvangen bijdragen: 
Gemeente Den Haag       €        105.966  
Bijdrage aan Activiteitenplan 2019       43.000 
Hopelijk te ontvangen van sponsors voor spel en sportmaterialen   12.570 
(En nog te zoeken nieuwe sponsors of minder sport- en spel- ____________ 
materialen aanschaffen).         

€        161.536 
           =========== 
   
 

Benodigd budget voor het hele Activiteitenplan 2019  €      168.656 
 
Totaal hopelijk te ontvangen bijdragen             161.536 
         ____________ 
 
Tekort op de begroting van het Activiteitenplan 2019          - €          7.120 
           ==========  
 
 
 
Voor de tekorten bij speelgoed en op het tekort van het Activiteitenplan 2019 moeten we 
nog sponsors zoeken. Hier gaan we de komende maanden aan werken. Mocht dit niet 
lukken dan zal er minder sport- en spelmateriaal aangeschaft worden en verder zullen 
er activiteiten uit het Plan geschrapt worden. 
 
           
  
 
 
 

 
 

 
 

 
 


