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Voorwoord   
  

Voor u ligt het Activiteitenplan 2020 van de 
Stichting Haagse Hopjes Transvaal. Wij 
organiseren al 23 jaar lang activiteiten voor de 
sociaaleconomisch kwetsbare jongeren uit 
Transvaal en omliggende wijken. We zijn ooit 
begonnen met kleine activiteiten waarbij enkel 
de Hopjesmedewerkers bij betrokken waren. 
Maar door de jaren heen kwam er steeds meer 
animo en konden we het niet meer af met enkel 
de Hopjesmedewerkers. De bezoekersaantallen 
namen toe naar de gemiddeld 500 ‘bandjes 
kopende’ kinderen die nu op de activiteiten 
afkomen.  
  
Om dit allemaal in goede banen te leiden hebben we steeds meer professionele mensen nodig. 
We hebben door de jaren heen verschillende partners zien komen en gaan. Maar op het 
moment zijn wij erg tevreden met onze partners. Het zijn vaste stichtingen en bedrijven die 
bekend zijn met de jongeren uit de wijk maar ook met de normen en waarden van de Haagse 
Hopjes. De afgelopen jaren hebben we dan ook een redelijk vast team van partners opgebouwd 
en lopen de activiteiten als een tierelier. 
  
De Haagse Hopjes zijn er ook uiterst trots op dat wij al jaren grote evenementen kunnen 
organiseren zonder incidenten. Wij hebben in de afgelopen jaren enkel schaafplekken en 
sneetjes mogen oplappen terwijl er erg veel bewogen en gesport wordt op onze pleinen. Dit 
heeft te maken met het vaste team dat wij hebben staan maar ook met de 
voorzorgsmaatregelen die wij hiervoor treffen. We zorgen ervoor dat er voor alle 
leeftijdsgroepen iets aanwezig is zodat iedereen op zijn eigen niveau mee kan doen. Hierdoor 
ontstaan er geen gevaarlijke situatie en kunnen wij onze ‘schadevrije jaren’ door blijven bouwen. 
Wij gaan er ook dit jaar weer een blessurevrij en sportief jaar van maken. 
  
Daarnaast komt er met meer bezoekende mensen ook meer verantwoordelijkheid kijken. Wij 
vinden allereerst dat wij ervoor moeten zorgen dat kinderen op een veilige manier kunnen 
sporten en spelen. Daarnaast mag er van ons verwacht worden dat de kinderen ook nog iets 
leren. Dit doen wij tijdens de activiteiten door de kinderen verantwoordelijk te maken voor het 
opruimen na een activiteit. De kinderen helpen ook vaak bij de workshops waarbij ze andere 
kinderen ondersteunen of uitleg geven. Tot slot hebben wij natuurlijk de activiteiten waar de 
kinderen aan deel kunnen nemen. Deze zijn de afgelopen jaren ook steeds meer aangepast op 
de kinderen en we hebben een gevarieerd aanbod aan sport. Doordat hier steeds vaker 
professionals begeleiden wordt hier naar de standaard normen en waarden ook echt iets 
geleerd qua bewegen. Omdat er voor de kinderen in Transvaal weinig tot geen verenigingen zijn 
om bij te sporten bieden wij deze mogelijkheid. 
  
Dit jaar willen wij op ons huidige concept voortborduren. U zult in ons ‘Activiteitenplan 2020’ dan 
ook weer veel sport terugvinden met begeleiding van onze vaste partners. Uiteraard gaan wij 
ook weer proberen te vernieuwen en de huidige trends in bewegen en sporten te blijven volgen.  
  
Wij hopen dat u zult genieten van ons activiteitenplan! Uiteraard bent u bij elk van de geplande 
activiteiten welkom voor een kopje koffie. Dan kunt u genieten van alle spelende kinderen en de 
vele spectaculaire activiteiten! 
 
 
Joke van den Boomen - voorzitter  
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Activiteiten 2020  
Datum, tijd en locatie 
  
Internationaal Kinderfeest Joubertplantsoen  
Woensdag 22 april 2020  
Tijden: 14.00-18.00 uur  
 
75-jarig Bevrijdingsfeest op het Wijkpark Transvaal 
Dinsdag 5 mei 2020   
Tijden: 14.00-18.00 uur  
 
Familiedag op het Kaapseplein  
Woensdag 3 juni 2020   
Tijden: 14.00-18.00 uur  
 
Familiedag op het Stellenboschplein 
Woensdag 1 juli 2020 
Tijden: 14.00-18.00 uur * 
 
1ste vakantieactiviteit Wijkpark Transvaal 
Woensdag 22 juli 2020  
Tijden: 14.00-18.00 uur * 
 
2de vakantieactiviteit Wijkpark Transvaal 
Woensdag 29 juli 2020   
Tijden: 14.00-18.00 uur * 
 
3de vakantieactiviteit Wijkpark Transvaal 
Woensdag 5 augustus 2020    
Tijden: 14.00-18.00 uur * 
 
4de vakantieactiviteit Wijkpark Transvaal 
Woensdag 12 augustus 2020   
Tijden: 14.00-18.00 uur * 
 
5de vakantieactiviteit Wijkpark Transvaal 
Woensdag 19 augustus 2020  
Tijden: 14.00-18.00 uur * 
 
6de vakantieactiviteit Wijkpark Transvaal 
Woensdag 26 augustus 2020  
Tijden: 14.00-18.00 uur * 
 
Familiedag op het Anna Blamanplein  
Woensdag 23 september 2020 
Tijden: 14.00-18.00 uur  
 
Herfstvakantieactiviteit op het Wijkpark Transvaal. 
Woensdag 14 oktober 2020  
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 zo ruim mogelijk 
van tevoren weten. 
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Internationaal Kinderfeest Joubertplantsoen  
Woensdag 22 april 2020  
Tijden: 14.00-18.00 uur 
 
Opnieuw begint ons activiteitenjaar op het 
Joubertplantsoen. Dit pleintje wordt omgeven door 
diverse basisscholen. De leerlingen van de scholen 
komen vaak direct uit school naar het 
Joubertplantsoen. Zeker als ze weten dat er 
‘Hopjesactiviteiten’ zijn. Dit geeft een gezellige sfeer 
waarbij kinderen vaak nog met hun schooltas op het 
plein rondlopen. Nadat het pleintje 2 jaar geleden 
grondig is opgeknapt proberen wij dit uiteraard samen 
met de kinderen zo mooi te houden. Er zijn hier ook 
diverse ouders die lekker op het plein komen helpen 
als vrijwilligers. Zo komt de buurt hier in actie en 
komen alle mensen van diverse achtergronden bij 
elkaar op onze activiteiten. We gaan er hier weer een 
groot feest van maken met veel sport. Ook onze vaste 
bekenden zoals de jongens van Gigant (dansen) en 
Skateland (steppen) komen weer langs. 
 
 
Begroting 
 
Organisatiekosten (waaronder publiciteit, posters, administratie) €                 400 

Onkostenvergoeding vrijwilligers €                 500 

Bandjes voor deelname €                 200 

Schminkmateriaal €                 350 

Versieringen, limonade, diverse spelletjes etc. €                 200 

EHBO €                 500 

Bemensing + vervoerskosten Haagse Hopjes Materiaal 
- Diverse springkussens, afhankelijk van de vrijwilligers 

 
€                 900 

Sport op maat - Sport workshops 
- Sportprofessionals, extra begeleiding 
- Pijl en boogschieten (vanaf 8 jaar, ook volwassenen)  
- Slacklinen 

 
 
 

€              2.000 

Set in Motion - Sport en spel 
- Klimwand 
- Dancepads 

 
 

€              1.400                                         

WBS-evenementen2000 - Diverse attracties 
- Randmateriaal zoals hekken, kramen, stoelen, muziek, aggregaat,   
  brandstof e.d., transport en op- en afbouw. 
- 2x diverse springkussens 

 
 
 

€              3.500         

Skateland - skate/step/bmx workshops 
- skate/step/bmx workshops 

 
€              1.100    

Freerun workshop 
- Freerun parcours workshops 

 
€                 800 

Bobo 
- Bobo de ballonnen Clown - Draaimolen 

 
€                 550  

Gigant - Dance workshop €                 450 

Kinder Do-In-Yoga Workshop €                 100 

  
€            12.950 

============= 
Totaal 
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75-jarig Bevrijdingsfeest Wijkpark Transvaal 
Dinsdag 5 mei 2020  
Tijden: 14.00-18.00 uur  
 
Elk jaar hebben wij, van de Hopjes, het 
dilemma of we eind april/begin mei mee 
gaan doen met Koningsdag of 
Bevrijdingsdag. Vaak kijken we naar het 
weer om te kijken op welke dag we het 
beste een activiteit kunnen organiseren. 
Dit jaar is het echter makkelijk, het is dit 
jaar namelijk 75 jaar geleden dat we 
zijn bevrijd. Wij vieren dit jaar dan ook 
het bevrijdingsfeest. Vaak zijn wij vooral 
gefocust op het onderlinge gedrag van 
de jongens en meiden en proberen wij 
ze enthousiast te maken voor bepaalde 
sporten. Maar omdat wij steeds vaker 
meekrijgen dat scholen minder 
aandacht besteden aan de oorlog en de 
geschiedenis, willen wij dit jaar de 
nadruk leggen op het herdenken van de oorlog en het vieren van onze vrijheid. Zodat dit ook in buurten 
waar dit minder leeft toch nog eens benoemd wordt. De vrijheid die wij hebben moet volgens ons worden 
gevierd en mensen (dus ook de kinderen) mogen zich hier bewust van zijn. 

 

Begroting 
 

Organisatiekosten (waaronder publiciteit, posters, administratie) €                 400 

Onkostenvergoeding vrijwilligers €                 750 

Bandjes voor deelname €                 200 

Schminkmateriaal €                 350 

Versieringen, limonade, diverse spelletjes etc. €                 200 

EHBO €                 500 

Bemensing + vervoerskosten Haagse Hopjes Materiaal 
- Diverse springkussens, afhankelijk van de vrijwilligers 

 
€              1.150 

Sport op maat - Sport workshops 
- Sportprofessionals, extra begeleiding 
- Pijl en boogschieten (vanaf 8 jaar, ook volwassenen)  
- Longboarden 
- Volleybal 

 
 
 
 

€              2.400 

Set in Motion - Sport en spel 
- Grootste Springkussen ter wereld 

 
€              3.800                                 

WBS-evenementen2000 - Diverse attracties 
- Randmateriaal zoals hekken, kramen, stoelen, muziek, aggregaat,   
  brandstof e.d., transport en op- en afbouw. 
- 2x diverse springkussens 

 
 
 

€              6.500         

Skateland - skate/step/bmx workshops 
- skate/step/bmx workshops 

 
€              2.400    

Freerun workshop 
- Freerun parcours workshops 

 
€                 800 

Bobo 
- Bobo de ballonnen Clown - Draaimolen 

 
€                 600  

Brass Culture €              1.700 

Gigant - Dance workshop €                 450 

Kinder Do-In-Yoga Workshop €                 100 

 
Totaal 

 
€            22.300 

============= 
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Familiedag op het Kaapseplein   
Woensdag 3 juni 2020 
Tijden: 14.00-18.00 uur 
 
Afgelopen jaar is het feest op het 
Kaapseplein enigszins in het water 
gelopen. Helaas zullen wij het weer 
nooit volledig onder controle krijgen. 
We gaan dit jaar kijken naar de 
mogelijkheid om variabele tijden te 
hanteren. Waardoor wij activiteiten 
met een uur kunnen uitstellen. 
Hierdoor zouden wij de mogelijkheid 
hebben om bij een regenbuitje iets 
langer door te gaan. Maar ook als het 
te warm is kan dit helpen door niet op 
het heetst van de dag bezig te zijn. 
Zo creëren we ruimte om ervoor te 
zorgen dat er zoveel mogelijk 
mensen op een gezonde manier van 
de activiteiten gebruik kunnen maken. Op het Kaapseplein gaan wij dit jaar weer aan de slag 
met onze vaste sport/spel activiteiten.  

 
 
 
 
 
Begroting

 

Organisatiekosten (waaronder publiciteit, posters, administratie) €                 400 

Onkostenvergoeding vrijwilligers €                 500 

Bandjes voor deelname €                 200 

Schminkmateriaal €                 350 

Versieringen, limonade, diverse spelletjes etc. €                 200 

EHBO €                 500 

Bemensing + vervoerskosten Haagse Hopjes Materiaal 
- Diverse springkussens, afhankelijk van de vrijwilligers 

 
€                 900 

Sport op maat - Sport workshops 
- Sportprofessionals, extra begeleiding 
- Volleyballen 
- Slacklinen 

 
 
 

€              2.000 

Set in Motion - Sport en spel 
- Klimwand 
- Sweeper 

 
 

€              1.500                                         

WBS-evenementen2000 - Diverse attracties 
- Randmateriaal zoals hekken, kramen, stoelen, muziek, aggregaat,   
  brandstof e.d., transport en op- en afbouw. 
- 2x diverse springkussens 

 
 
 

€              3.500         

Bobo 
- Bobo de ballonnen Clown - Draaimolen 

 
€                 550  

Gigant - Dance workshop €                 450 

Kinder Do-In-Yoga Workshop €                 100 

 
Totaal 

 
€            11.150 

============= 
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Familiedag Stellenboschplein   
Woensdag 1 juli 2020  
Tijden: 14.00 – 18.00 uur 
 

Op het Stellenboschplein laten 
wij altijd zien hoe je met 
beperkte ruimte toch een 
toegankelijk feest kan 
organiseren voor de hele 
buurt! Op dit plein komt 
regelmatig de Hopmobiel 
langs maar staat geen vast 
Hopje. Het is voor de jongens 
en meiden rondom dit plein 
dus een extra leuke belevenis 
als ze in het middelpunt van 
een activiteit staan! Omdat er 
rondom het plein vooral jonge 
gezinnen wonen is de 
gemiddelde leeftijd van de 
kinderen iets lager dan 
normaal en hier proberen we 
dan ook rekening mee te houden in onze planning! Naast onze luchtkussens voor de kleinste 
houden we er ook met de sportworkshops rekening mee dat de deelnemers iets kleiner zijn. 
Verder plaatsen wij dit gezellige pleintje helemaal vol met leuke en sportieve activiteiten. 
 

Begroting 
 

Organisatiekosten (waaronder publiciteit, posters, administratie) €                 400 

Onkostenvergoeding vrijwilligers €                 500 

Bandjes voor deelname €                 200 

Schminkmateriaal €                 350 

Versieringen, limonade, diverse spelletjes etc. €                 200 

EHBO €                 500 

Bemensing + vervoerskosten Haagse Hopjes Materiaal 
- Diverse springkussens, afhankelijk van de vrijwilligers 

 
€                 900 

Sport op maat - Sport workshops 
- Sportprofessionals, extra begeleiding 
- Longboarden 
- Slacklinen 

 
 
 

€              2.000 

Set in Motion - Sport en spel 
- Bungeetrampoline’s 
- Dancepads 

 
 

€              1.800                                         

WBS-evenementen2000 - Diverse attracties 
- Randmateriaal zoals hekken, kramen, stoelen, muziek, aggregaat,   
  brandstof e.d., transport en op- en afbouw. 
- 2x diverse springkussens 

 
 
 

€              3.500         

Freerun workshop 
- Freerun parcours workshops 

 
€                 800 

Bobo 
- Bobo de ballonnen Clown - Draaimolen 

 
€                 550  

Gigant - Dance workshop €                 450 

Kinder Do-In-Yoga Workshop €                 100 

 
Totaal 

 
€            12.250 

============= 
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Vakantieactiviteiten tijdens de zomer van 2020  
Op het Wijkpark Transvaal 
 

Gedurende de zomervakantie is het altijd feest bij de Hopjes. Wij hebben elke week een 
activiteit op het Wijkpark Transvaal. Dit grote plein, centraal gelegen, is een perfect plein voor de 
activiteiten in de vakantie. Gedurende de vakantie mogen de kinderen vaak ook zelfstandig naar 
andere pleinen komen wat in niet-vakantie periodes vaak wat lastiger ligt. De vakantieactiviteiten 
zijn vooral bedoeld voor de kinderen die gedurende de vakantieperiode niet op vakantie gaan. 
Het is nog net niet zo dat mensen hun eventuele vakantie afzeggen om naar de Hopjes te 
komen maar er zijn met mensen die hun vakantie naar Nederland boeken om tijdens de 
vakantie naar de Hopjes te kunnen. Verder komt het in de vakantie vaak voor dat mensen 
verhuizen en dan dus net in Nederland aankomen. Om zich welkom te voelen en direct met 
andere mensen in contact te komen zijn de Hopjesactiviteiten een goede uitkomst. 
 
De vakantieperiode is vaak ook speciaal omdat de activiteiten elkaar snel opvolgen waardoor er 
in relatief korte tijd een band kan worden opgebouwd tussen de kinderen en de begeleiders. Zo 
zijn er gedurende de vakantie vaak kinderen die in het begin komen spelen maar gedurende de 
weken steeds vaker helpen bij zowel de activiteiten als bij de opbouw en afbouw van de 
activiteit. Op deze manier heb je echt een beetje invloed van de levens en het gedrag van de 
kinderen. Het is niet voor niets dat de kinderen sinds enkele jaren elke begeleider aanspreek 
met Meester of Juffrouw! 
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1ste Vakantieactiviteit Wijkpark Transvaal                              
Woensdag 22 juli 2020  
Tijden: 14.00 tot 18.00 uur  
 

 
 
 
 
Begroting  
 

Organisatiekosten (waaronder publiciteit, posters, administratie) €                 400 

Onkostenvergoeding vrijwilligers €                 500 

Bandjes voor deelname €                 200 

Schminkmateriaal €                 350 

Versieringen, limonade, diverse spelletjes etc. €                 200 

EHBO €                 500 

Bemensing + vervoerskosten Haagse Hopjes Materiaal 
- Diverse springkussens, afhankelijk van de vrijwilligers 

 
€                 900 

Sport op maat - Sport workshops 
- Sportprofessionals, extra begeleiding 
- Pijl en boogschieten (vanaf 8 jaar, ook volwassenen)  
- Longboarden 

 
 
 

€              2.000 

Set in Motion - Sport en spel 
- Bungeetrampoline’s 
- Sweeper 

 
 

€              1.500                                         

WBS-evenementen2000 - Diverse attracties 
- Randmateriaal zoals hekken, kramen, stoelen, muziek, aggregaat,   
  brandstof e.d., transport en op- en afbouw. 
- 2x diverse springkussens 

 
 
 

€              3.500         

Skateland - skate/step/bmx workshops 
- skate/step/bmx workshops 

 
€              1.100    

Freerun workshop 
- Freerun parcours workshops 

 
€                 800 

Bobo 
- Bobo de ballonnen Clown - Draaimolen 

 
€                 550  

Gigant - Dance workshop €                 450 

Kinder Do-In-Yoga Workshop €                 100 

 
Totaal 

 
€            13.050 

============= 
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2de Vakantieactiviteit Wijkpark Transvaal                               
Woensdag 29 juli 2020  
Tijden: 14.00 tot 18.00 uur  
 

 
 
 
 
Begroting  
 
Organisatiekosten (waaronder publiciteit, posters, administratie) €                 400 

Onkostenvergoeding vrijwilligers €                 500 

Bandjes voor deelname €                 200 

Schminkmateriaal €                 350 

Versieringen, limonade, diverse spelletjes etc. €                 200 

EHBO €                 500 

Bemensing + vervoerskosten Haagse Hopjes Materiaal 
- Diverse springkussens, afhankelijk van de vrijwilligers 

 
€                 900 

Sport op maat - Sport workshops 
- Sportprofessionals, extra begeleiding 
- Pijl en boogschieten (vanaf 8 jaar, ook volwassenen)  
- Volleyballen 

 
 
 

€              2.000 

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

 
 

€              1.500                                         

WBS-evenementen2000 - Diverse attracties 
- Randmateriaal zoals hekken, kramen, stoelen, muziek, aggregaat,   
  brandstof e.d., transport en op- en afbouw. 
- 2x diverse springkussens 

 
 
 

€              3.500         

Skateland - skate/step/bmx workshops 
- skate/step/bmx workshops 

 
€              1.100    

Freerun workshop 
- Freerun parcours workshops 

 
€                 800 

Bobo 
- Bobo de ballonnen Clown - Draaimolen 

 
€                 550  

Gigant - Dance workshop €                 450 

Kinder Do-In-Yoga Workshop €                 100 

 
Totaal 

 
€            13.050 

============= 
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3de Vakantieactiviteit Wijkpark Transvaal                               
Woensdag 5 augustus 2020 
Tijden: 14.00 tot 18.00 uur   
 
 

 
 

 
 
 
Begroting  
 
Organisatiekosten (waaronder publiciteit, posters, administratie) €                 400 

Onkostenvergoeding vrijwilligers €                 500 

Bandjes voor deelname €                 200 

Schminkmateriaal €                 350 

Versieringen, limonade, diverse spelletjes etc. €                 200 

EHBO €                 500 

Bemensing + vervoerskosten Haagse Hopjes Materiaal 
- Diverse springkussens, afhankelijk van de vrijwilligers 

 
€                 900 

Sport op maat - Sport workshops 
- Sportprofessionals, extra begeleiding 
- Longboarden 
- Slacklinen 

 
 
 

€              2.000 

Set in Motion - Sport en spel 
- Multisky swing 
- Waterslide Stormbaan 

 
 

€              1.500                                         

WBS-evenementen2000 - Diverse attracties 
- Randmateriaal zoals hekken, kramen, stoelen, muziek, aggregaat,   
  brandstof e.d., transport en op- en afbouw. 
- 2x diverse springkussens 

 
 
 

€              3.500         

Skateland - skate/step/bmx workshops 
- skate/step/bmx workshops 

 
€              1.100    

Freerun workshop 
- Freerun parcours workshops 

 
€                 800 

Bobo 
- Bobo de ballonnen Clown - Draaimolen 

 
€                 550  

Gigant - Dance workshop €                 450 

Kinder Do-In-Yoga Workshop €                 100 

 
Totaal 

 
€            13.050 

============= 
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4de Vakantieactiviteit Wijkpark Transvaal                             
Woensdag 12 augustus 2020  
Tijden: 14.00 tot 18.00 uur  
 

 
 

 
 
Begroting  
 

Organisatiekosten (waaronder publiciteit, posters, administratie) €                 400 

Onkostenvergoeding vrijwilligers €                 500 

Bandjes voor deelname €                 200 

Schminkmateriaal €                 350 

Versieringen, limonade, diverse spelletjes etc. €                 200 

EHBO €                 500 

Bemensing + vervoerskosten Haagse Hopjes Materiaal 
- Diverse springkussens, afhankelijk van de vrijwilligers 

 
€                 900 

Sport op maat - Sport workshops 
- Sportprofessionals, extra begeleiding 
- Pijl en boogschieten (vanaf 8 jaar, ook volwassenen)  
- Voetvolleballen 

 
 
 

€              2.000 

Set in Motion - Sport en spel 
- Spinningwheel 
- Dancepads 

 
 

€              1.500                                         

WBS-evenementen2000 - Diverse attracties 
- Randmateriaal zoals hekken, kramen, stoelen, muziek, aggregaat,   
  brandstof e.d., transport en op- en afbouw. 
- 2x diverse springkussens 

 
 
 

€              3.500         

Skateland - skate/step/bmx workshops 
- skate/step/bmx workshops 

 
€              1.100    

Freerun workshop 
- Freerun parcours workshops 

 
€                 800 

Bobo 
- Bobo de ballonnen Clown - Draaimolen 

 
€                 550  

Gigant - Dance workshop €                 450 

Kinder Do-In-Yoga Workshop €                 100 

 
Totaal 

 
€            13.050 

============= 
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5de Vakantieactiviteit Wijkpark Transvaal                              
Woensdag 19 augustus 2020  
Tijden: 14.00 tot 18.00 uur  
 

 
 
 
 
 
 
 
Begroting 
 

Organisatiekosten (waaronder publiciteit, posters, administratie) €                 400 

Onkostenvergoeding vrijwilligers €                 500 

Bandjes voor deelname €                 200 

Schminkmateriaal €                 350 

Versieringen, limonade, diverse spelletjes etc. €                 200 

EHBO €                 500 

Bemensing + vervoerskosten Haagse Hopjes Materiaal 
- Diverse springkussens, afhankelijk van de vrijwilligers 

 
€                 900 

Sport op maat - Sport workshops 
- Sportprofessionals, extra begeleiding 
- Longboarden  
- Slacklinen 

 
 
 

€              2.000 

Set in Motion - Sport en spel 
- Dubbele Basejump 
- Slingerbal 
- Klaverbungee 

 
 
 

€              1.500                                         

WBS-evenementen2000 - Diverse attracties 
- Randmateriaal zoals hekken, kramen, stoelen, muziek, aggregaat,   
  brandstof e.d., transport en op- en afbouw. 
- 2x diverse springkussens 

 
 
 

€              3.500         

Skateland - skate/step/bmx workshops 
- skate/step/bmx workshops 

 
€              1.100    

Freerun workshop 
- Freerun parcours workshops 

 
€                 800 

Bobo 
- Bobo de ballonnen Clown - Draaimolen 

 
€                 550  

Gigant - Dance workshop €                 450 

Kinder Do-In-Yoga Workshop €                 100 

 
Totaal 

 
€            13.050 

============= 
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6de Vakantieactiviteit Wijkpark Transvaal                               
Woensdag 26 augustus 2020 
Tijden: 14.00 tot 18.00 uur  
 

 
 
 
 
Begroting  
 

Organisatiekosten (waaronder publiciteit, posters, administratie) €                 400 

Onkostenvergoeding vrijwilligers €                 500 

Bandjes voor deelname €                 200 

Schminkmateriaal €                 350 

Versieringen, limonade, diverse spelletjes etc. €                 200 

EHBO €                 500 

Bemensing + vervoerskosten Haagse Hopjes Materiaal 
- Diverse springkussens, afhankelijk van de vrijwilligers 

 
€                 900 

Sport op maat - Sport workshops 
- Sportprofessionals, extra begeleiding 
- Pijl en boogschieten (vanaf 8 jaar, ook volwassenen)  
- Volleyballen 

 
 
 

€              2.000 

Set in Motion - Sport en spel 
- Bungeetrampoline’s 
- Waterslide Stormbaan 

 
 

€              1.500                                         

WBS-evenementen2000 - Diverse attracties 
- Randmateriaal zoals hekken, kramen, stoelen, muziek, aggregaat,   
  brandstof e.d., transport en op- en afbouw. 
- 2x diverse springkussens 

 
 
 

€              3.500         

Skateland - skate/step/bmx workshops 
- skate/step/bmx workshops 

 
€              1.100    

Freerun workshop 
- Freerun parcours workshops 

 
€                 800 

Bobo 
- Bobo de ballonnen Clown - Draaimolen 

 
€                 550  

Gigant - Dance workshop €                 450 

Kinder Do-In-Yoga Workshop €                 100 

 
Totaal 

 
€            13.050 

============= 
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Familiedag op het Anna Blamanplein  
Woensdag 23 september 2020 
Tijden: 14.00-18.00 uur 
 

 
 
 
 
 
 
 
Begroting 
 

Organisatiekosten (waaronder publiciteit, posters, administratie) €                 400 

Onkostenvergoeding vrijwilligers €                 500 

Bandjes voor deelname €                 200 

Schminkmateriaal €                 350 

Versieringen, limonade, diverse spelletjes etc. €                 200 

EHBO €                 500 

Bemensing + vervoerskosten Haagse Hopjes Materiaal 
- Diverse springkussens, afhankelijk van de vrijwilligers 

 
€                 900 

Sport op maat - Sport workshops 
- Sportprofessionals, extra begeleiding 
- Pijl en boogschieten (vanaf 8 jaar, ook volwassenen)  
- Slacklinen 

 
 
 

€              2.000 

Set in Motion - Sport en spel 
- Klimwand 
- Dancepads 

 
 

€              1.600                                         

WBS-evenementen2000 - Diverse attracties 
- Randmateriaal zoals hekken, kramen, stoelen, muziek, aggregaat,   
  brandstof e.d., transport en op- en afbouw. 
- 2x diverse springkussens 

 
 
 

€              3.500         

Skateland - skate/step/bmx workshops 
- skate/step/bmx workshops 

 
€              1.100    

Freerun workshop 
- Freerun parcours workshops 

 
€                 800 

Bobo 
- Bobo de ballonnen Clown - Draaimolen 

 
€                 550  

Gigant - Dance workshop €                 450 

Kinder Do-In-Yoga Workshop €                 100 

 
Totaal 

 
€            13.150 

============= 
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Herfstvakantieactiviteit Wijkpark Transvaal  
Woensdag 14 oktober 2020 
Tijden: 14.00 – 18.00 uur 
 
Komt tot zien! We hebben weer een show van Skateland 
voor de liefhebbers! Als afsluitende activiteit van het jaar 
hebben we tijdens onze herfstactiviteit altijd een show 
van een van de populairdere activiteiten. Vorig jaar waren 
dit te jongens van de Freerun Academy maar dit jaar 
hebben we Skateland die een grote show met een ‘big air 
back’ zullen uitvoeren. De herfstactiviteit is altijd een van 
onze drukkere activiteiten en daardoor hebben de heren 
en dames een zo groot mogelijk publiek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begroting 
 

Organisatiekosten (waaronder publiciteit, posters, administratie) €                 400 

Onkostenvergoeding vrijwilligers €                 750 

Bandjes voor deelname €                 200 

Schminkmateriaal €                 350 

Versieringen, limonade, diverse spelletjes etc. €                 200 

EHBO €                 500 

Bemensing + vervoerskosten Haagse Hopjes Materiaal 
- Diverse springkussens, afhankelijk van de vrijwilligers 

 
€              1.150 

Sport op maat - Sport workshops 
- Sportprofessionals, extra begeleiding 
- Pijl en boogschieten (vanaf 8 jaar, ook volwassenen)  
- Slacklinen 
- Longboarden 

 
 
 
 
€              2.400 

Set in Motion - Sport en spel 
- Klimwand 
- Dancepads 
- Bungeetrampoline’s 

 
 
 
€              2.500                                         

WBS-evenementen2000 - Diverse attracties 
- Randmateriaal zoals hekken, kramen, stoelen, muziek, aggregaat,   
  brandstof e.d., transport en op- en afbouw. 
- 2x diverse springkussens 

 
 
 
€              3.500         

Skateland - skate/step/bmx workshops 
- skate/step/bmx workshops 

 
€              2.400    

Freerun workshop 
- Freerun parcours workshops 

 
€                 800 

Bobo 
- Bobo de ballonnen Clown - Draaimolen 

 
€                 550  

Gigant - Dance workshop €                 450 

Kinder Do-In-Yoga Workshop €                 100 

 
Totaal 

 
€            16.250 
============= 
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Het openhouden van de Haagse Hopjes   
in de grote vakantie 2020 op het Wijkpark Transvaal 
vakantie 18 juli t/m 30 augustus 2020 
 

De zomervakantie is logischerwijs altijd de aller drukste 
periode bij de Haagse Hopjes. Het is over het algemeen 
heerlijk buiten speel weer en de meeste kinderen zijn vrij. 
Hierdoor zijn de pleintjes van s’morgens vroeg tot 
s’avonds laat afgeladen met kinderen. Omdat ook het 
vaste personeel veelal met vakantie (i.v.m. kinderen) is 
tijdens deze periode, hebben we bekend en bekwaam 
personeel nodig.  
Dit personeel regelen wij al enkele jaren via bekende 
jongens die voorheen altijd vrijwilligerswerk hebben 
gedaan voor de Haagse Hopjes. Dit is van belang omdat 
ze hierdoor bekend zijn met de kinderen maar ook met 
de regels van de Stichting Haagse hopjes Transvaal. Ze 
hoeven niet te worden ingewerkt en we weten dat het 
goed georganiseerd wordt. 
 

 
Begroting  
 
Organisatiekosten (waaronder publiciteit, posters, administratie) €                  400 

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

 
 
 
 

€             11.616 

 
Totaal (incl. btw) 

 
€             12.016 
============ 
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Strippenkaart Longboard workshops 
Gedurende de zomerperiode op aanvraag. 
  
Naast onze ingeplande activiteiten: de familiedagen, vakantieactiviteiten en bevrijdingsfeest, 
willen wij dit jaar extra sport aanbieden. Helaas blijft het zo dat wij erg weerafhankelijk zijn. Wel 
moeten wij natuurlijk rekening houden met onze partners op de activiteiten en onze sponsoren. 
Dit houdt in dat wij bij het uitbrengen van ons ‘Activiteitenplan 2020’ alle data van de activiteiten 
al bekend moeten hebben. Maar… er zijn veel meer erg drukke dagen met lekker weer. Dit zien 
wij vaak als gemiste kans omdat dit wel momenten zijn dat je op een leuke manier met de 
kinderen aan de slag kunt. Nu hebben wij met een van onze partner de afspraak kunnen maken 
dat zij last-minute langs kunnen komen voor het geven van longboard workshops.  
  
Dit is voor ons een uitkomst omdat wij dan op dagen dat het uitkomt nog wat extra’s voor de 
kinderen kunnen doen. Dit wordt dan begeleid door voor de kinderen bekende begeleiders die 
hier echt een leerlijn in kunnen zetten. We hebben hier voor longboarden gekozen omdat dit op 
de diverse pleinen met de uitgave van dit activiteitenplan de populairste sport is. Het is goed 
leerbaar en heeft een lage instapgrens. Wij hebben om de pleinen jongeren vanaf 5 jaar die het 
geweldig vinden om rond te rijden op een longboard.  
  
Dit in combinatie met de ramps en andere skatematerialen die wij hebben mogen aanschaffen in 
2019 moet zorgen voor erg leuke en leerzame activiteiten.  
  
  

  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Workshop  Kosten 

10 x Longboard-clinic  10x       €      400  

  
 

Incl.     €   4.840 
============= 
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Aanschaf speelgoed en spelmaterialen 2020 
 

 
 
 
 
 
 
   
Begroting  
 

Interactive Game 
 
Ook dit jaar willen wij blijven vernieuwen. We 
hebben een interactief systeem op het oog 
waarmee wij veel van onze huidige activiteiten 
kunnen vernieuwen. 
 
Met deze interactieve set kunnen wij simpele 
spelen die wij vaker doen uitbreiden met 
harnasjes voor de kinderen.  
 
Daarnaast willen we met de interactieve pionnen 
aan de slag. Deze willen we gaan gebruiken 
voor onze longboard workshops maar ook 
voetbaltrainingen etc. We kunnen hiermee 
routes uitstallen waarbij kinderen zichzelf maar 
ook andere kinderen kunnen uitdagen om dit zo 
goed en snel mogelijk te doen.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

€            4.200 

Skelters en stepjes 
 
5x Skelter Groot 
 
5x Skelter Middel 
 
5x Skelter Klein 
 
10 x Stepjes 
 

 
 

€        439,00 
 

€        275,00 
 

€        135,00 
 

€          99,00 

 
 

€            2.200 
 
€            1.375 

 
€               675 

 
€            1.000 

Reparaties en onderhoudt huidig materiaal 
 
Uiteraard is er tijdens de uitgifte van dit activiteitenplan 2020 nog niet duidelijk 
wat er dit jaar allemaal kapot zal gaan. Maar dat er materiaal beschadigd raakt 
en kapot zal gaan is wel met zekerheid te zeggen. De financiën die wij hiervoor 
reserveren zijn voornamelijk voor de arbeid die wordt gestoken in de reparaties 
maar is bijv. ook voor de aanschaf van nieuwe bandjes en ballen. 
 
Ook is er geld ingepland voor het onderhoudt van onze springkussens en 
andere groot materiaal. Denk hierbij ook aan transportkosten die wij moeten 
maken. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
€            2.550 

 
Totaal 

 
€          12.000 
=========== 
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Begroting Activiteitenplan 2020 
 
 
Internationaal Kinderfeest Joubertplantsoen 
Woensdag 22 april 2020       € 12.950 

75-jarig Bevrijdingsfeest Wijkpark Transvaal 
Zaterdag 5 mei 2020       € 22.300 
 
Familiedag Kaapseplein 
Woensdag 3 juni 2020       € 11.150 
 
Familiedag Stellenboschplein 
Woensdag 1 juli 2020       € 12.250  
 
1ste Vakantieactiviteit Wijkpark Transvaal 
Woensdag 22 juli 2020       € 13.050 
 
2de Vakantieactiviteit Wijkpark Transvaal  
Woensdag 29 juli 2020       € 13.050 
 
3de Vakantieactiviteit Wijkpark Transvaal      
Woensdag 5 augustus 2020      € 13.050 
 
4de Vakantieactiviteit Wijkpark Transvaal      
Woensdag 12 augustus 2020      € 13.050 
 
5de Vakantieactiviteit Wijkpark Transvaal      
Woensdag 19 augustus 2020       € 13.050 
 
6de Vakantieactiviteit Wijkpark Transvaal 
Woensdag 26 augustus 2020      € 13.050 
 
Familiedag Anna Blamanplein 
Woensdag 23 september 2020      € 13.150 
 
Herfstvakantieactiviteit Wijkpark Transvaal     
Woensdag 14 oktober 2020      € 16.250 
         _____________ 
 
Totaal aan activiteiten         €         166.350 
 
Openhouden Haagse Hopjes in de grote vakantie    €           12.016 
 
Strippenkaart longboard Workshops      €       4.840 
 
Vervanging sport- en spelmaterialen, speelgoed enz.   €           12.000 
           ___________ 
 
Totale begroting Activiteitenplan 2020     €         195.206 
                     =========== 
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Hopelijk te ontvangen bijdrage 2020 
 
Al jaren organiseren wij activiteiten voor de jongeren uit Transvaal, 
Schilderswijk en omliggende wijken. Elk jaar opnieuw is dit een succes met een grote opkomst. 
Dit is ook de reden dat wij vaak positief bericht krijgen op onze subsidie en sponsoraanvragen. 
Een zekerheid is het helaas allerminst. Als Stichting hebben wij geen eigen inkomsten en zijn wij 
afhankelijk van de geldschieters. Bij uitgifte van dit ‘Activiteitenplan 2020’ is er nog niets bekend 
over de baten en lasten. Wel hopen wij uiteraard op een aantal vaste subsidies en sponsoren. 
De begroting hiervan vindt u op de komende pagina’s. 

 

Aanvragen voor ons activiteitenplan 2020 
 
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 2020     € 43.000 
           =========== 
 
 

Aanvragen voor het sport- en spelmateriaal 
 
Stichting Madurodam Steunfonds     €  5.000 
 
Mevrouw Ella Willard       €      200 
 
Nog te zoeken sponsors of minder aanschaffen    €  6.800 
         ____________ 

€ 12.000 
           =========== 
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Hopelijk te ontvangen bijdrage Gemeente Den Haag 
t.b.v. Leefbaarheid en Bewonersparticipatie 
 
Hopelijk te ontvangen bijdrage Gemeente Den Haag 
t.b.v. Leefbaarheid en bewonersparticipatie 
 
Internationaal Kinderfeest Joubertplantsoen 22 april 2020  €  8.000 
 
75-jarig bevrijdingsfeest Wijkpark Transvaal 5 mei 2020  €         10.000 
 
Familiedag Kaapseplein 3 juni 2020     €  8.000 
 
Familiedag Stellenboschplein 1 juli 2020    €  8.000 
 
1ste Vakantieactiviteit Wijkpark Transvaal 22 juli 2020  €  8.000 
 
2de Vakantieactiviteit Wijkpark Transvaal 29 juli 2020  €  8.000 
 
3de Vakantieactiviteit Wijkpark Transvaal 5 augustus 2020  €  8.000 
 
4de Vakantieactiviteit Wijkpark Transvaal 12 augustus 2020 €  8.000 
 
5de Vakantieactiviteit Wijkpark Transvaal 19 augustus 2020 €  8.000 
 
6de Vakantieactiviteit Wijkpark Transvaal 26 augustus 2020 €  8.000 

          

Familiedag Anna Blamanplein 23 september 2020   €  8.000 
 
Herfstvakantieactiviteit Wijkpark Transvaal 14 oktober 2020 €         10.000 
         
Openstelling van de Haagse Hopjes in de Grote Vakantie 
Gedurende 4 weken door 2 sportdocenten    €          12.016 
          
 

Hopelijk van de Gem. Den Haag te mogen ontvangen   €        112.016  
           =========== 
 
Hopelijk te ontvangen bijdragen: 
Gemeente Den Haag       €         112.016  
Bijdrage aan Activiteitenplan 2020     €  43.000 
Hopelijk te ontvangen van sponsors voor spel en sportmaterialen €  12.000 

 
€        167.016 

           =========== 
   

Benodigd budget voor het hele Activiteitenplan 2020  €        195.206 
 
Totaal hopelijk te ontvangen bijdragen    €        167.016 
         ____________ 
 
Tekort op de begroting van het Activiteitenplan 2020          - €        28.190 
           ==========  
 
Voor de tekorten gaan wij nog hard op zoek naar sponsoren! 
 


