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Voorwoord 

 
Corona 
Het afgelopen jaar is een jaar vol onzekerheid en onduidelijkheid geweest. Bij de Stichting 
Haagse Hopjes Transvaal hebben we daardoor niet een minder productief jaar achter de rug. 
We hebben vele aanpassingen moeten maken en er zijn vele administratieve taken 
bijgekomen om dit alles, in verband met Corona, in goede banen te leiden. Het is ook het 
eerste jaar in de geschiedenis geweest dat we ons niet volledig aan ons vooraf gemaakte 
activiteitenplan hebben kunnen houden. We hebben de meeste activiteiten aangepast door 
kunnen laten gaan. Tot slot hebben we de laatste 2 activiteiten moeten laten vervallen in 
verband met de 2de Coronagolf.  
 
Vooruitkijkend op het komende activiteitenjaar, hopen wij natuurlijk dat we dit allemaal 
achter de rug hebben wanneer ons activiteitenplan 2021 begint. Mocht dit niet het geval zijn 
dan zijn wij daar goed op voorbereid. Er zijn vele andere welzijnsorganisaties die bij ons 
hebben meegekeken hoe kleine activiteiten voor kinderen (onder de 13 jaar) veilig konden 
doorgaan. Het grootste punt dat bij ons is veranderd is de toegang voor ouders en 
volwassenen. Zij worden geweerd en moeten buiten de hekken blijven, zodat de kinderen 
een eigen veilige speelomgeving hebben en de ouders buiten op gepaste afstand van elkaar 
kunnen socializen.  
  
Schoonmaken en afstand 
Voor onze vaste uitleen en de activiteiten zijn de voornaamste aanpassingen de afstand tot 
volwassenen en het schoonmaken van sport- en spelmateriaal na gebruik. Hoewel de ouders 
er af en toe nog moeite mee hebben om voldoende afstand te hanteren hebben de kinderen 
hier minder moeite mee. Met onze felgekleurde hesjes is dit een constante reminder van de 
afstand en onze ‘carwash’ straat wordt ook zeer nuttig gebruikt door de kinderen. Na 
gebruik dienen ze hun materiaal met een geel doekje en een sopje af te nemen zodat dit 
door de volgende veilig kan worden gebruikt. Dit zal komend jaar in ieder geval nog wel het 
geval zijn. 
 
Uitbreiding 
Naast de activiteiten die wij organiseren zijn wij natuurlijk ook dagelijks op de pleinen in 
Transvaal aanwezig. Sinds dit jaar hebben we daar een extra pleintje bij, het Viljoenpleintje. 
Het Viljoenpleintje ligt in Transvaal achter de kerk, waar een zeer geëmailleerde groep 
mensen woont. Deze mensen hebben de Haagse Hopjes benaderd om ook eens bij hen langs 
te komen zodat er voor deze kinderen eens per week wat extra’s te doen is. De 
buurtbewoners participeren hier ook erg actief, waardoor wij hier graag ook een activiteit 
laten plaatsvinden komend jaar. Het plein werd voor onze komst vooral gebruikt door 
‘drugsgebruikers’ wat natuurlijk geen fijne speelomgeving creëert voor de kinderen. In 
sociaal overleg is met deze gebruikers afgesproken dat het pleintje overdag voor de kinderen 
is. Hier is direct goed gehoor aangegeven en op verzoek van de buurtbewoners verlaten ze 
het pleintje direct na hun spullen te hebben opgeruimd. 
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Rotzooi 
De Stichting Haagse Hopjes zijn natuurlijk vooral bekend zijn door onze activiteiten en de 
speelgoeduitleen op 6 pleinen in de Wijk Transvaal. Maar de Haagse Hopjes doen veel meer 
dan dat. Afgelopen jaar heeft natuurlijk vooral in het teken gestaan van Corona maar 
daarnaast was een terugkomend thema de ‘rotzooi op de pleinen’. We hebben meerdere 
malen deelgenomen aan opruimacties en de ‘Treasure hunt’. Wij hopen uiteindelijk dat 
iedereen leert om zijn eigen rotzooi op te ruimen. De kinderen van de Hopjes leren dit 
allemaal dus in de toekomst zal dit hopelijk helemaal goed gaan! Voor nu, zijn vooral de 
meesters van de pleinen en het Bestuur met de Gemeente bezig om het plein schoon te 
krijgen en te behouden. Dit zal overigens pas lukken als ook de Gemeente Den Haag haar 
verantwoording neemt om hier op de pleinen schoon te laten maken. Dit is na het maken 
van deze pleinen nooit gebeurd. 
 
Vernieuwende activiteiten 
De activiteiten van de Haagse Hopjes Transvaal zijn al jaren mega-populair. Om dit zo 
aantrekkelijk te houden voor de jongeren, dienen wij regelmatig te vernieuwen. U kunt 
begrijpen dat als wij elke activiteit jaar in jaar uit, hetzelfde zouden doen dan houdt dit 
jongeren niet geboeid. Om ons aanbod boeiend te houden, proberen wij onze bestaande 
activiteiten regelmatig uit te breiden of aan te passen. Zo hebben wij afgelopen jaar vele van 
onze activiteiten uitgebreid met de ‘Interactive playset’. Nu kunnen we van alles een race 
maken en overal records van bijhouden! Hier kunt u in ons Jaarverslag 2020 nog meer over 
lezen! 
 
Meer dan enkel spelen! 
Kortom, de Stichting Haagse Hopjes Transvaal is 
veel meer dan leuk spelletjes spelen met 
kinderen. Er zit een hele gedachte achter en u 
kunt op elk van onze pleinen vragen wat voor 
toevoeging de Haagse Hopjes leveren aan de wijk. 
U zult versteld staan van de variatie aan 
antwoorden die u zult krijgen! 
 
Wij hopen er in ieder geval ondanks Corona weer een superjaar van te maken met vele 
activiteiten en gelukkige kinderen! 
 
Stichting Haagse Hopjes Transvaal 
 
 
Voorzitter    Organisator 
 
Joke van den Boomen  Jeroen de Groot 
  



 

 5 

 

Activiteitenagenda Stichting Haagse Hopjes Transvaal 2021 
 

14 april 2021 
Wijkpark Transvaal 
 
1ste Sport- en spelmiddag 
 
 

27 april 2021 
Wijkpark Transvaal  
 
Koningsdagactiviteit 
 
 
 

5 mei 2021 
Wijkpark Transvaal  
 
5 mei Feest 
 
 

26 mei 2021 
Anna Blamanplein 
 
2de Sport- en spelmiddag 
 
 
 

9 juni 2021 
Stellenboschplein 
 
3de Sport- en spelmiddag 
 
 
 

23 juni 2021 
Joubertplantsoen 
 
4de Sport- en spelmiddag 
 
 
 

7 juli 2021 
Kaapseplein 
 
5de Sport – en Spelmiddag 
 
 
 

21 juli 2021 
Wijkpark Transvaal 
 
1ste Vakantieactiviteit 2021 
 
 

28 juli 2021 
Wijkpark Transvaal 
 
2de Vakantieactiviteit 2021 
 
 

4 augustus 2021 
Wijkpark Transvaal 
 
3de Vakantieactiviteit 2021 
 
 
 

11 augustus 2021 
Wijkpark Transvaal 
 
4de Vakantieactiviteit 2021 
 
 

18 augustus 2021 
Wijkpark Transvaal 
 
5de Vakantieactiviteit 2021 
 

25 augustus 2021 
Wijkpark Transvaal 
 
6de Vakantieactiviteit 2021 
 
 

8 september 2021 
Viljoenpleintje  
 
6de Sport- en spelmiddag 
 
 

20 oktober 2021 
Wijkpark Transvaal 
 
Herfstvakantieactiviteit 
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(*) gevarieerd aanbod aan 
activiteiten, verschilt per activiteit  

1ste Sport en spelmiddag 2021, Wijkpark Transvaal 
 
Waar Wanneer Voor wie Kosten deelname 

Wijkpark Transvaal 14 april 2021 
woensdag 
14:00 tot 18:00 uur 

Kinderen tot 18 jaar 
(afhankelijk van de 
RIVM-richtlijnen) 

Bandjes € 1,- 

 
 

 
Zoals ieder jaar, proberen wij op ieder plein van de 
Haagse Hopjes een leuke activiteit te organiseren 
voor de jongeren uit de wijk. We beginnen dit jaar 
op het Wijkpark Transvaal, omdat er op dit plein al 
een tijdje geen activiteiten geweest zijn in verband 
met Corona. Dit plan is gemaakt gedurende de 2de 
Coronagolf en wij weten nog niet wat de stand van 
zaken is tegen de tijd dat deze activiteit 
plaatsvindt. Maar we houden er rekening mee dat 
de activiteiten door zullen gaan met de door ons 
genomen Coronamaatregelen. 
 
 

 
Begroting 1ste Sport- en Spelmiddag Wijkpark Transvaal. 

 

 
 
 

Organisatiekosten €       500,00 
Onkosten Vrijwilligers €       500,00 
Organisatiemateriaal, (bandjes, versieringen, schminkmateriaal etc.) €       500,00 
Bemensing en extra activiteitenkosten Haagse Hopjes €       900,00 
Set in Motion (*) €    1.200,00 
Sport op Maat. Voorbereiding + workshop (*) €    1.500,00 
WBS-evenementen (*) €    3.000,00 
Skateland €    1.100,00 
Gigant, dansworkshops €       500,00 
Bobo, kinderactiviteiten €       500,00 
Do-in Yoga, workshop kinderyoga €       100,00 
 --------------+ 

€ 10.300,00 
========== 
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(*) gevarieerd aanbod aan 
activiteiten, verschilt per activiteit  

 

 
 
Koningsdag is ieder jaar onze drukstbezochte 
activiteit. Op dit evenement hebben we er een 
traditie van gemaakt om het grootste 
luchtkussen ter wereld te laten opstellen op het 
Wijkpark Transvaal. Dit is voor onze Koningsdag 
opnieuw de planning. Wij hopen erop dat het 
door kan gaan zoals gepland. Dan zal het hele 
Wijkpark op Koningsdag weer Oranje kleuren! 
Wat natuurlijk altijd een erg mooi gezicht is. Leuk 
als de hele wijk één wordt.   
 
 
 
 
 
Begroting Koningsdag Activiteiten, Wijkpark Transvaal 

 
 

Koningsdagactiviteit 2021, Wijkpark Transvaal 
 
Waar Wanneer Voor wie Kosten deelname 

Wijkpark Transvaal 27 april 2021 
dinsdag 
14:00 tot 18:00 uur 

Kinderen tot 18 jaar 
(afhankelijk van de 
RIVM-richtlijnen) 

Bandjes € 1,- 

Organisatiekosten €       500,00 
Onkosten Vrijwilligers €       750,00 
Organisatiemateriaal, bandjes, versieringen, schminkmateriaal etc. €       500,00 
Bemensing en extra activiteitenkosten Haagse Hopjes €    1.000,00 
Set in Motion (*) €    3.500,00 
Sport op Maat, voorbereiding + Boogschieten €    1.750,00 
WBS-evenementen (*) €    3.500,00 
Skateland €    1.100,00 
Gigant, dansworkshops €       500,00 
Brassband, dansworkshop €    1.700,00 
Bobo, kinderactiviteiten €       500,00 
Do-in Yoga, workshop kinderyoga €       100,00 

 
--------------+ 
€ 15.400,00 
========== 
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(*) gevarieerd aanbod aan 
activiteiten, verschilt per activiteit  

 

 
 
Afgelopen jaar was het de bedoeling dat we ‘75-jaar 
bevrijding’ zouden vieren. Dit liep helaas anders door 
Corona. Nu vinden wij het wel belangrijk dat, alle mensen 
woonachtig in Nederland, zich bewust zijn van de vrijheid 
die ze genieten.  Wij willen tijdens dit evenement dan ook 
de nadruk leggen op deze vrijheid. Dit uiteraard in 
combinatie met de sportieve activiteiten die iedereen 
gewend is van de Stichting Haagse Hopjes. Dit dient een 
zeer gezellige en sportieve middag te worden. 
 
 
 
 
 
Begroting Bevrijdingsviering Activiteit, Wijkpark Transvaal 
 

5 mei-feest 2021, Wijkpark Transvaal 
 
Waar Wanneer Voor wie Kosten deelname 

Wijkpark Transvaal 5 mei 2021 
woensdag 
14:00 tot 18:00 uur 

Kinderen tot 18 jaar 
(afhankelijk van de 
RIVM-richtlijnen) 

Bandjes € 1,- 

Organisatiekosten €       500,00 
Onkosten Vrijwilligers €       750,00 
Organisatiemateriaal, bandjes, versieringen, schminkmateriaal etc. €       500,00 
Bemensing en extra activiteitenkosten Haagse Hopjes €    1.000,00 
Set in Motion (*) €    2.500,00 
Sport op Maat, voorbereiding + Volleybal €    1.700,00 
WBS-evenementen (*) €    3.000,00 
Skateland €    1.100,00 
Brassband, dansshow €    1.700.00 
Gigant, dansworkshops €       500,00 
Bobo, kinderactiviteiten €       500,00 
Do-in Yoga, workshop kinderyoga €       100,00 

 
--------------+ 
€ 13.850,00 
========== 
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(*) gevarieerd aanbod aan 
activiteiten, verschilt per activiteit  

 
 
 
 
Nieuw speelmateriaal, nieuwe moestuintjes, nieuw 
kunstgrasveldje en een nieuw calisthenics parcours. 
Het Anna Blamanplein is de afgelopen jaren behoorlijk 
aangepakt. Het enige dat niet aan vervanging toe was, 
was het Haagse Hopje en de Hopjes activiteiten. Deze 
zijn hetzelfde gebleven en aangezien we alles weer 
prima kwijt kunnen op het plein zullen wij ook dit jaar 
weer een volwaardige activiteit organiseren op het 
Anna Blamanplein. (Als het plein niet weer op de schop 
gaat).  Ook hier zullen we opnieuw zorgen voor extra 
schoonmaak materiaal en zal de gehele activiteit 
Coronaproef worden uitgevoerd. Wij hebben er weer 
zin in. 
 
 
 
Begroting 2de sport- en spelmiddag 2021, Anna Blamanplein 

 
 

2de sport- en spelmiddag 2021, Anna Blamanplein 
 
Waar Wanneer Voor wie Kosten deelname 

Anna Blamanplein 26 mei 2021 
woensdag 
14:00 tot 18:00 uur 

Kinderen tot 18 jaar 
(afhankelijk van de 
RIVM-richtlijnen) 

Bandjes € 1,- 

Organisatiekosten €       500,00 
Onkosten Vrijwilligers €       500,00 
Organisatiemateriaal, bandjes, versieringen, schminkmateriaal etc. €       500,00 
Bemensing en extra activiteitenkosten Haagse Hopjes €       900,00 
Set in Motion (*) €    1.500,00 
Sport op Maat, voorbereiding + workshop €    1.000,00 
WBS-evenementen (*) €    1.800,00 
Skateland €    1.100,00 
Gigant, dansworkshops €       500,00 
Bobo, kinderactiviteiten €       500,00 
Do-in Yoga, workshop kinderyoga €       100,00 
 --------------+ 

€    8.900,00 
========== 
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(*) gevarieerd aanbod aan 
activiteiten, verschilt per activiteit  

 

 
 
Op het Stellenboschplein komen wij regelmatig langs met 
de Hopmobiel. Dit gebeurt vaak op de dinsdagen en 
donderdagen wanneer er geen markt is. Rondom dit plein 
wonen veelal gezinnen met jongere kinderen, waardoor zij 
niet altijd naar de andere pleinen toe mogen. Om te zorgen 
dat ook de kinderen hier in ieder geval één speciale dag 
voor hen hebben organiseren wij hier ieder jaar een 
activiteit. Hoewel het natuurlijk niet bekend is hoe groot de 
activiteiten kunnen worden zetten wij wel in op een 
volledige activiteit. Voor de allerkleinste hebben we al 
diverse aanpassingen gemaakt aan onze activiteiten. Zo 
heeft Skateland sinds dit jaar loopfietsjes waardoor ook de 
allerkleinste kinderen over de stoere obstakelbaan heen 
kunnen.  
 
 
Begroting 3de sport- en spelmiddag 2021, Stellenboschplein 

3de sport- en spelmiddag 2021, Stellenboschplein 
 
Waar Wanneer Voor wie Kosten deelname 

Stellenboschplein 9 juni 2021 
woensdag 
14:00 tot 18:00 uur 

Kinderen tot 18 jaar 
(afhankelijk van de 
RIVM-richtlijnen) 

Bandjes € 1,- 

Organisatiekosten €       500,00 
Onkosten Vrijwilligers €       500,00 
Organisatiemateriaal, bandjes, versieringen, schminkmateriaal etc. €       500,00 
Bemensing en extra activiteitenkosten Haagse Hopjes. €       900,00 
Set in Motion (*) €    1.200,00 
Sport op Maat, voorbereiding + workshop €    1.000,00 
WBS-evenementen (*) €    2.200,00 
Skateland €    1.100,00 
Gigant, dansworkshops €       500,00 
Bobo, kinderactiviteiten €       500,00 
Do-in Yoga, workshop kinderyoga €       100,00 

 
--------------+ 
€    9.000,00 
========== 
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(*) gevarieerd aanbod aan 
activiteiten, verschilt per activiteit  

 

 
 
Normaal gesproken beginnen wij ons activiteitenplan altijd op 
het Joubertplantsoen. Dit jaar mogen de kinderen rondom dit 
plein iets langer wachten. Maar elke keer dat we hier 
eenmaal zijn is het altijd een erg groot feest! Op het 
Joubertplantsoen is al langere tijd een prima mix van 
begeleiding en sportactiviteiten. We hebben hier beschikking 
over een mooi kunstgrasveldje en een groot stuk asfalt waar 
we onze activiteiten perfect kunnen uitstallen. Dit jaar willen 
we weer verder met de skate en longboard workshops. We 
hebben hier in de afgelopen jaren aardig wat tijd in 
geïnvesteerd en dit begint echt zijn vruchten af te werpen. 
Bijna alle kinderen kunnen in ieder geval op een longboard 
blijven staan! Wij hebben nu alweer zin in de activiteit op het 
Joubertplantsoen! 
 
 
Begroting 4de Sport- en spelmiddag 2021, Joubertplantsoen 

4de sport- en spelmiddag 2021, Joubertplantsoen 
 
Waar Wanneer Voor wie Kosten deelname 

Joubertplantsoen 23 juni 2021 
woensdag 
14:00 tot 18:00 uur 

Kinderen tot 18 jaar 
(afhankelijk van de 
RIVM-richtlijnen) 

Bandjes € 1,- 

Organisatiekosten €       500,00 
Onkosten Vrijwilligers €       500,00 
Organisatiemateriaal, bandjes, versieringen, schminkmateriaal etc. €       500,00 
Bemensing en extra activiteitenkosten Haagse Hopjes. €       900,00 
Set in Motion (*) €    1.400,00 
Sport op Maat, voorbereiding + workshop €    1.000,00 
WBS-evenementen (*) €    2.200,00 
Skateland €    1.100,00 
Gigant, dansworkshops €       500,00 
Bobo, kinderactiviteiten €       500,00 
Do-in Yoga, workshop kinderyoga €       100,00 

 
--------------+ 
€    9.200,00 
========== 
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(*) gevarieerd aanbod aan 
activiteiten, verschilt per activiteit  

 
 

 
 
Het Kaapseplein is het afgelopen jaar weer meermaals negatief in 
het nieuws gekomen. Dit heeft voornamelijk te maken gehad met 
de overbevolking en de rotzooi die hier mee gepaard gaat. Als 
Stichting Haagse Hopjes Transvaal hebben wij hier in 2020 ook 
ons steentje aan bijgedragen door te helpen met de ‘Treasure 
Hunt’ en andere diverse schoonmaakacties. Dit is dan ook 
voornamelijk rotzooi van volwassen en dakloze die in het park 
slapen. De kinderen uit de wijk kunnen hier dan ook weinig aan 
doen en mogen hier natuurlijk niet de dupe van worden. De 
kinderen zijn de oorzaak meestal niet maar ze zetten zich wel 
telkens in om ‘hun’ speelplek schoon te krijgen. Ook hierom 
vinden wij dat deze kinderen een dagje verdienen om echt te kunnen spelen en genieten van dit toch 
wel erg mooie speelplein! 

 
 
 
 
Begroting 5de Sport- en spelmiddag 2021, Kaapseplein 

5de sport- en spelmiddag 2021, Kaapseplein 
 
Waar Wanneer Voor wie Kosten deelname 

Joubertplantsoen 23 juni 2021 
woensdag 
14:00 tot 18:00 uur 

Kinderen tot 18 jaar 
(afhankelijk van de 
RIVM-richtlijnen) 

Bandjes € 1,- 

Organisatiekosten €       500,00 
Onkosten Vrijwilligers €       500,00 
Organisatiemateriaal, bandjes, versieringen, schminkmateriaal etc. €       500,00 
Bemensing en extra activiteitenkosten Haagse Hopjes. €       900,00 
Set in Motion (*) €    1.800,00 
Sport op Maat, voorbereiding + workshop €    1.500,00 
WBS-evenementen (*) €    2.200,00 
Skateland €    1.100,00 
Gigant, dansworkshops €       500,00 
Bobo, kinderactiviteiten €       500,00 
Do-in Yoga, workshop kinderyoga €       100,00 
 --------------+ 

€ 10.100,00 
========== 
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Hoera! Het is weer zomervakantie! Op het moment van dit 
schrijven hebben wij dus nog geen enkel idee over hoe de 
toestand zal zijn gedurende de vakantie. Hoe dan ook zullen wij 
gedurende de vakantie veel te doen hebben! Gedurende de 
vakantie zijn veel van onze vaste mensen vaak op vakantie 
terwijl wij wel 6 activiteiten te organiseren hebben. Daarnaast 
proberen wij zoveel mogelijk pleinen open te houden. Om dit 
allemaal in goede banen te leiden hebben wij enkele 
sportprofessionals die hiervoor al enkele jaren komen. Zij zijn 
onder andere bekend met activiteiten, de kinderen en de 
regels van de hopjes waardoor ze op alle plaatsen inzetbaar 
zijn. Deze professionals zetten wij in gedurende 4 weken in de 
vakantie.  
 
Daarnaast willen wij deze vakantie 2021 elke week weer een 
activiteit organiseren op het Wijkpark Transvaal. Hier gaan we 
weer een doorlopende lijn in proberen te zetten zodat deze 
activiteiten goed op elkaar aansluiten. Wellicht dat we dit jaar 
als thema ’75-jaar bevrijding’ gaan gebruiken. Dit omdat dit in 
2020 niet is gelukt door Corona. Wij hopen dat we dit jaar de 
kinderen wel enigszins kunnen onderwijzen over de oorlog. 
 
Kortom wij hopen hier weer een leerzame en vreugdevolle vakantie van te kunnen maken 
voor al onze leden! 
 
Begroting extra inzet professionals (4 weken), zomervakantie 2021 

 

Openhouden van de Haagse Hopjes in de zomervakantie 2021, 
Wijkpark Transvaal 
 
Waar Wanneer Voor wie Kosten deelname 

Diverse pleinen 
Transvaal 

19 juli t/m 
29 augustus  
12:45 tot 18:00 uur 

Kinderen tot 18 jaar 
(afhankelijk van de 
RIVM-richtlijnen) 

Gratis deelname! 

Organisatiekosten €       500,00 

Sport op Maat 
Voorbereiding + workshop 

€ 11.161,00 

 
--------------+ 
€ 11.661,00 
========== 
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(*) gevarieerd aanbod aan 
activiteiten, verschilt per activiteit  

 
 
 
Al jarenlang organiseren wij activiteiten in de vakantie voor de Sociaaleconomisch kwetsbare 
jongeren in de wijk Transvaal. Uiteraard hebben wij hier een aantal 
vaste activiteiten voor maar wij moeten natuurlijk ook met onze tijd 
mee gaan. Dit jaar willen we een extra uitbreiding toevoegen aan 
onze activiteiten. Wij hebben in 2020 een IPS (interactieve 
playsystem) mogen aanschaffen. Hiermee willen we bestaande 
workshops uitbreiden. Je kunt hier diverse races mee doen. Het gaat 
hierbij dat je lampjes zo snel mogelijk aantikt zodra ze gaan branden. 
Hierbij kunnen wij dus bijv. de longboard workshops uitbreiden. 
Maar je kunt dit systeem bijv. ook gebruiken om uitgebreid tikkertje 
te spelen of als doelen bij bijv. boogschieten. Dit systeem willen we 
zo uitgebreid mogelijk gaan gebruiken bij deze vakantieactiviteiten. 
Zo kunnen we bestaande workshops updaten blijft het uitdagend 
voor alle kinderen. 
 
 
Begroting 1ste vakantieactiviteit 2021, Wijkpark Transvaal 

 

1ste vakantieactiviteit 2021, Wijkpark Transvaal 
 
Waar Wanneer Voor wie Kosten deelname 

Wijkpark Transvaal 21 juli 2021 
woensdag 
14:00 tot 18:00 uur 

Kinderen tot 18 jaar 
(afhankelijk van de 
RIVM-richtlijnen) 

Bandjes € 1,- 

Organisatiekosten €       500,00 
Onkosten Vrijwilligers €       500,00 
Organisatiemateriaal, bandjes, versieringen, schminkmateriaal etc. €       500,00 
Bemensing en extra activiteitenkosten Haagse Hopjes. €       900,00 
Set in Motion (*) €    1.800,00 
Sport op Maat, voorbereiding + workshop €    1.700,00 
WBS-evenementen (*) €    2.200,00 
Skateland €    1.100,00 
Gigant, dansworkshops €       500,00 
Bobo, kinderactiviteiten €       500,00 
Do-in Yoga, workshop kinderyoga €       100,00 
 --------------+ 

€ 10.300,00 
========== 
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(*) gevarieerd aanbod aan 
activiteiten, verschilt per activiteit  

 

 
 
Tijdens de vakantieactiviteiten hebben we 
een gevarieerde toestroom aan kinderen. 
Elke week zijn er groot aantal nieuwe 
kinderen maar er zijn er ook die elke week 
terugkomen! Om een rode lijn te maken door 
de vakantieactiviteiten heen willen we dit 
jaar graag een recordbord creëren. Hierop 
willen we topprestaties van kinderen uit de 
wijk laten terugkomen. Zo kan er elke week 
opnieuw uitdaging gevonden worden in de 
verschillende activiteiten. Dit gaat uiteraard 
in samenwerking met het IPS systeem waar u 
bij de afgelopen activiteit over gelezen hebt. 
 
 
 
Begroting 2de vakantieactiviteit 2021, Wijkpark Transvaal 

 
 

2de vakantieactiviteit 2021, Wijkpark Transvaal 
 
Waar Wanneer Voor wie Kosten deelname 

Wijkpark Transvaal 28 juli 2021 
woensdag 
14:00 tot 18:00 uur 

Kinderen tot 18 jaar 
(afhankelijk van de 
RIVM-richtlijnen) 

Bandjes € 1,- 

Organisatiekosten €       500,00 
Onkosten Vrijwilligers €       500,00 
Organisatiemateriaal, bandjes, versieringen, schminkmateriaal etc. €       500,00 
Bemensing en extra activiteitenkosten Haagse Hopjes. €       900,00 
Set in Motion (*) €    2.000,00 
Sport op Maat, voorbereiding + workshop €    1.500,00 
WBS-evenementen (*) €    2.400,00 
Skateland €    1.100,00 
Gigant, dansworkshops €       500,00 
Bobo, kinderactiviteiten €       500,00 

Do-in Yoga, workshop kinderyoga €       100,00 

 
--------------+ 
€ 10.500,00 
========== 
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(*) gevarieerd aanbod aan 
activiteiten, verschilt per activiteit  

 

 
 

Halverwege de vakantie is het meestal het drukst 
op de activiteiten. Hoewel we natuurlijk onzeker 
zijn over hoe de situatie rond Corona is in de 
vakantie 2021 moeten we voorbereid zijn op een 
aantal zeer drukke weken. Zeker als de mensen 
rond deze tijd nog steeds niet met vakantie 
kunnen/gaan. We gaan hier natuurlijk zo snel 
mogelijk proberen duidelijkheid te krijgen maar we 
hebben in 2020 ook al laten zien dat wij erg snel 
en flexibel kunnen schakelen met onze partners. 
Waar nodig is zijn we dus in staat om ons snel aan 
te passen aan de RIVM-richtlijnen. 
 

 
 
 
Begroting 3de vakantieactiviteit 2021, Wijkpark Transvaal 

 

3de vakantieactiviteit 2021, Wijkpark Transvaal 
 
Waar Wanneer Voor wie Kosten deelname 

Wijkpark Transvaal 4 augustus 2021 
woensdag 
14:00 tot 18:00 uur 

Kinderen tot 18 jaar 
(afhankelijk van de 
RIVM-richtlijnen) 

Bandjes € 1,- 

Organisatiekosten €       500,00 
Onkosten Vrijwilligers €       500,00 
Organisatiemateriaal, bandjes, versieringen, schminkmateriaal etc. €       500,00 
Bemensing en extra activiteitenkosten Haagse Hopjes. €       900,00 
Set in Motion (*) €    1.750,00 
Sport op Maat, voorbereiding + workshop €    1.750,00 
WBS-evenementen (*) €    2.500,00 
Skateland €    1.100,00 
Gigant, dansworkshops €       500,00 
Bobo, kinderactiviteiten €       500,00 
Do-in Yoga, workshop kinderyoga €       100,00 

 
--------------+ 
€ 10.600,00 
========== 
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(*) gevarieerd aanbod aan 
activiteiten, verschilt per activiteit  

 

 
 
Vaak zitten we tijdens de 4de vakantieactiviteit helemaal 
in het activiteitenritme. Het opbouwen en opruimen 
gaat steeds makkelijker. Alleen blijft het zo dat 
gedurende deze weken enkele vaste medewerkers op 
vakantie zijn met hun gezin. Gelukkig hebben wij een 
vaste groep vrijwilligers en professionals rondom de 
Stichting heen verzameld zodat wij altijd een beroep 
kunnen doen op geschikte krachten voor deze 
activiteiten. Hier zijn wij trots op, dat mensen het toch 
zo leuk vinden om bij ons in deze krachtwijk te komen 
werken!  
 

 

Begroting 4de vakantieactiviteit 2021, Wijkpark Transvaal 
 

 

4de vakantieactiviteit 2021, Wijkpark Transvaal 
 
Waar Wanneer Voor wie Kosten deelname 

Wijkpark Transvaal 11 augustus 2021 
woensdag 
14:00 tot 18:00 uur 

Kinderen tot 18 jaar 
(afhankelijk van de 
RIVM-richtlijnen) 

Bandjes € 1,- 

Organisatiekosten €       500,00 
Onkosten Vrijwilligers €       500,00 
Organisatiemateriaal, bandjes, versieringen, schminkmateriaal etc. €       500,00 
Bemensing en extra activiteitenkosten Haagse Hopjes. €       900,00 
Set in Motion (*) €    1.800,00 
Sport op Maat, voorbereiding + workshop €    1.600,00 
WBS-evenementen (*) €    2.400,00 
Skateland €    1.100,00 
Gigant, dansworkshops €       500,00 
Bobo, kinderactiviteiten €       500,00 
Do-in Yoga, workshop kinderyoga €       100,00 

 
--------------+ 
€ 10.400,00 
========== 
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(*) gevarieerd aanbod aan 
activiteiten, verschilt per activiteit  

 

 
 

De zomervakantie is bij uitstek geschikt voor ons 
om bezig te zijn met wateractiviteiten. Afgelopen 
jaar hebben we er af en toe last minute een 
wateractiviteit bij georganiseerd. Dit viel zeker in 
de smaak, alleen was het soms onduidelijk of de 
kinderen dus zwemkleding mee dienden te 
brengen. Dit willen we dit jaar tackelen door in 
principe elke week iets met water te doen, zodat 
de kinderen altijd hun zwemkleding mee kunnen 
nemen. Want wat is er leuker dan even afkoelen 
op een hete zomermiddag! 
 
 

 
 

 
Begroting 5de vakantieactiviteit 2021, Wijkpark Transvaal 
 

 
 

5de vakantieactiviteit 2021, Wijkpark Transvaal 
 
Waar Wanneer Voor wie Kosten deelname 

Wijkpark Transvaal 18 augustus 2021 
woensdag 
14:00 tot 18:00 uur 

Kinderen tot 18 jaar 
(afhankelijk van de 
RIVM-richtlijnen) 

Bandjes € 1,- 

Organisatiekosten €       500,00 
Onkosten Vrijwilligers €       500,00 
Organisatiemateriaal, bandjes, versieringen, schminkmateriaal etc. €       500,00 
Bemensing en extra activiteitenkosten Haagse Hopjes. €       900,00 
Set in Motion €    1.300,00 
Sport op Maat, voorbereiding + workshop €    1.400,00 
WBS-evenementen €    2.200,00 
Skateland €    1.100,00 
Gigant, dansworkshops €       500,00 
Bobo, kinderactiviteiten €       500,00 
Do-in Yoga, workshop kinderyoga €       100,00 

 
--------------+ 
€    9.500,00 
========== 
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(*) gevarieerd aanbod aan 
activiteiten, verschilt per activiteit  

 
 
 

 
 

Als het tijd is voor de laatste vakantieactiviteit 
hebben wij nog slechts 2 activiteiten voor de boeg. 
Dit is voor ons altijd een minder moment, zeker als 
het tegen deze tijd altijd op rolletjes loopt. Dan zijn 
we weer aan het ‘afbouwen’ terwijl we de jeugd 
allemaal in het gareel hebben gekregen gedurende 
de vakantie. Maar gelukkig mogen we ze dan weer 
dolgelukkig afleveren op school, als dit tegen deze 
tijd weer is begonnen. Vaak proberen we tijdens 
deze laatste activiteit altijd een show te 
organiseren, dan wel met freerunnen of skateland. 
Dit jaar hopen we weer op een show van de 
Skateland, met de Nederlandse freestyle top!  

 
 
Begroting 6de vakantieactiviteit 2021, Wijkapark Transvaal 
 

 
 

6de vakantieactiviteit 2021, Wijkpark Transvaal 
 
Waar Wanneer Voor wie Kosten deelname 

Wijkpark Transvaal 25 augustus 2021 
woensdag 
14:00 tot 18:00 uur 

Kinderen tot 18 jaar 
(afhankelijk van de 
RIVM-richtlijnen) 

Bandjes € 1,- 

Organisatiekosten €       500,00 
Onkosten Vrijwilligers €       500,00 
Organisatiemateriaal, bandjes, versieringen, schminkmateriaal etc. €       500,00 
Bemensing en extra activiteitenkosten Haagse Hopjes. €       900,00 
Set in Motion €    1.500,00 
Sport op Maat, voorbereiding + workshop €    1.500,00 
WBS-evenementen €    1.800,00 
Skateland €    1.100,00 
Gigant, dansworkshops €       500,00 
Bobo, kinderactiviteiten €       500,00 
Do-in Yoga, workshop kinderyoga €       100,00 

 
--------------+ 
€   9.400,00 
========== 
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(*) gevarieerd aanbod aan 
activiteiten, verschilt per activiteit  

 
 
 

 
 

Sinds 2020 komen wij bijna wekelijks een dag op 
het Viljoenpleinje staan met de Hopmobiel. Dit 
omdat er op dit plein veel drugsoverlast was en de 
kinderen vanuit hier niet naar alle andere 
Hopjespleinen mogen komen. Maar naast vaste 
uitleen op de pleinen staat de Haagse Hopjes 
natuurlijk ook bekend van de geweldige 
activiteiten. Dus wij willen ook hier een Haagse 
Hopjes sport- en spelmiddag gaan organiseren. 
Deze is net na de vakantie ingepland. 
 
 

 
 
 
Begroting 6de sport- en spelmiddag 2021, Viljoenpleintje 
 

  

6de Sport- en spelmiddag 2021, Viljoenpleintje 
 
Waar Wanneer Voor wie Kosten deelname 

Viljoenpleintje 8 september 2021 
woensdag 
14:00 tot 18:00 uur 

Kinderen tot 18 jaar 
(afhankelijk van de 
RIVM-richtlijnen) 

Bandjes € 1,- 

Organisatiekosten €       500,00 
Onkosten Vrijwilligers €       500,00 
Organisatiemateriaal, bandjes, versieringen, schminkmateriaal etc. €       500,00 
Bemensing en extra activiteitenkosten Haagse Hopjes. €       900,00 
Set in Motion (*) €    2.100,00 
Sport op Maat, voorbereiding + workshop €    1.200,00 
Skateland €    1.100,00 
WBS-evenementen €    2.500,00 
Gigant, dansworkshops €       500,00 
Bobo, kinderactiviteiten €       500,00 
Do-in Yoga, workshop kinderyoga €       100,00 
 --------------+ 

€ 10.400,00 
========== 
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(*) gevarieerd aanbod aan 
activiteiten, verschilt per activiteit  

 

 
 
Onze vaste afsluiter van het jaar is onze 
Herfstvakantieactiviteit. Helaas is deze in 2020 komen te 
vervallen maar natuurlijk hopen wij dat deze in 2021 
weer gewoon door kan gaan. Het wordt in de Herfst 
altijd net iets koeler maar dit wil natuurlijk niet zeggen 
dat er geen sportactiviteiten kunnen worden 
georganiseerd! Kinderen spelen hier gedurende de 
gehele winter ook buiten dus wij gaan er weer een zeer 
gezellige activiteit van maken. Het zullen uiteraard geen 
wateractiviteiten zijn maar wij hebben tal van sportieve 
activiteiten die in de Herfst perfect te doen zijn! Wij 
hebben er al zin in! 
 
 
 
Begroting Herfstvakantieactiviteit 2021, Wijkpark Transvaal 
 

  

Herfstvakantieactiviteit 2021, Wijkpark Transvaal 
 
Waar Wanneer Voor wie Kosten deelname 

Wijkpark Transvaal 20 oktober 2021 
woensdag 
14:00 tot 18:00 uur 

Kinderen tot 18 jaar 
(afhankelijk van de 
RIVM-richtlijnen) 

Bandje € 1,- 

Organisatiekosten €       750,00 
Onkosten Vrijwilligers €       750,00 
Organisatiemateriaal, bandjes, versieringen, schminkmateriaal etc. €       500,00 
Bemensing en extra activiteitenkosten Haagse Hopjes. €    1.000,00 
Set in Motion (*) €    2.300,00 
Sport op Maat, voorbereiding + workshop €    1.500,00 
WBS-evenementen (*) €    3.000,00 
Skateland + show €    3.500,00 
Gigant, dansworkshops €       500,00 
Bobo, kinderactiviteiten €       500,00 
Do-in Yoga, workshop kinderyoga €       100,00 

 
--------------+ 
€ 14.400,00 
========== 
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Stichting Haagse Hopjes Transvaal: 15 grote activiteiten, 260 dagen per jaar 
speelgoeduitleen, 7 pleinen, 14.000 leden, +100 kinderen per dag per plein.  
 
Allemaal behoorlijke getallen, wat aangeeft dat de Haagse Hopjes bijna constant met de 
jongeren bezig zijn. Dit houdt in dat het materiaal dat wij tot onze beschikking ook bijna 
constant gebruikt wordt. Slijtage van het materiaal is dan ook veelal terug te zien gedurende 
het jaar. Hierdoor zijn wij altijd op zoek naar sponsoren die ons kunnen ondersteunen bij de 
aanschaf van nieuw sport- en spel materiaal. Dit is erg van belang om alles veilig te kunnen 
houden.  
 
Ook hebben wij elk jaar een grote uitgavenpost aan 
reparaties van beschikbaar materiaal. Bandjes die 
vervangen dienen te worden, kettingen die vervangen 
moeten worden, versleten ballen vervangen en ga zo 
maar door. Hier hebben we elk jaar ook een 
behoorlijke kostenpost aan.  
 
Tot slot proberen wij ieder jaar iets nieuws aan te 
schaffen om onze huidige workshops uit te breiden en 
uitdagend te houden. Afgelopen jaar was dit de IPS-set 
en in 2021 zijn wij vooral op zoek naar nieuwe stepjes 
en longboard om onze workshops weer af te maken! 
 
Kortom een grote kostenpost maar wel materiaal dat wij zeker nodig hebben om aan onze 
doelstellingen te kunnen voldoen. 
 
Begroting Speelgoed 2021, diverse pleinen 

 
 

Nieuw sport- en spelmateriaal, Stichting Haagse Hopjes Transvaal 
 
Waar Wanneer Voor wie 

 
Alle pleinen Verdeeld over 2021 Al onze 14.000 leden 

Reparaties €    5.000,00 
Skelters €    5.000,00 
Nieuw materiaal €    5.000,00 

 
--------------+ 
€ 15.000,00 
========== 
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Begroting Activiteitenplan 2021, Stichting Haagse Hopjes Transvaal 

 

   
1ste sport- en spelmiddag, Wijkpark Transvaal 
Woensdag 14 april 2021 

 
€       10.300 

 

Koningsdagactiviteit, Wijkpark Transvaal 
Dinsdag 27 april 2021  

 
€       15.400 

 

Bevrijdingsviering 2021, Wijkpark Transvaal 
Woensdag 5 mei 2021 

 
€       13.850 

 

2de sport- en spelmiddag, Anna Blamanplein 
Woensdag 26 mei 2021 

 
€         8.900 

 

3de sport- en spelmiddag, Stellenboschplein 
Woensdag 9 juni 2021 

 
€         9.000 

 

4de sport- en spelmiddag, Joubertplantsoen 
Woensdag 23 juni 2021 

 
€         9.200 

 

5de sport- en spelmiddag, Kaapseplein 
Woensdag 7 juli 2021 

 
€       10.100 

 

1ste vakantieactiviteit, Wijkpark Transvaal 
Woensdag 21 juli 2021 

 
€       10.300 

 

2de vakantieactiviteit, Wijkpark Transvaal 
Woensdag 28 juli 2021 

 
€       10.500 

 

3de vakantieactiviteit, Wijkpark Transvaal 
Woensdag 4 augustus 2021 

 
€       10.600 

 

4de vakantieactiviteit, Wijkpark Transvaal 
Woensdag 11 augustus 2021 

 
€       10.400 

 

5de vakantieactiviteit, Wijkpark Transvaal 
Woensdag 18 augustus 2021 

 
€         9.500 

 

6de vakantieactiviteit, Wijkpark Transvaal 
Woensdag 25 augustus 2021 

 
€         9.400 

 

6de sport- en spelmiddag, Viljoenpleintje 
Woensdag 8 september 2021 

 
€       10.400 

 

Herfstvakantieactiviteit, Wijkpark Transvaal 
Woensdag 20 oktober 2021 

 
€       14.400 

 

 --------------------------+ 
€   162.250 

=================    
Vervanging en reparatie sport- en spelmateriaal, alle pleinen 
 

€       15.000  

Openhouden Haagse Hopjes, vakantieperiode €       11.661  
 --------------------------+ 

€   188.911 
================= 
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Hopelijk te ontvangen in 2021 
 
Sponsoren (*) 
 

Bijdrage  

Fonds 1818 €       20.000  
Jeugd vakantieloket €       14.000  
Haagse Groene Kruis Fonds €         3.000  
Kinderzorg Den Haag/Rotterdam €         5.000  
Madurodam Steunfonds €         5.000  
Stichting de Zonnige jeugd €         5.000  
Schiefbaan Hovius €         5.000  
 ----------------+ 

€       57.000 
========== 

(*) bedragen zijn gebaseerd op de bijdragen uit 2020.  
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Hopelijke te ontvangen subsidie vanuit Gem. Den Haag.  
T.b.v. Leefbaarheid en bewonersparticipatie 
 

 

 

Activiteit Aanvraag  

1ste sport- en spelmiddag, Wijkpark Transvaal 
 

€            7.000  

Koningsdagactiviteit, Wijkpark Transvaal 
 

€            9.000  

Bevrijdingsviering 2021, Wijkpark Transvaal 
 

€            9.000  

2de sport- en spelmiddag, Anna Blamanplein 
 

€            7.000  

3de sport- en spelmiddag, Stellenboschplein 
 

€            7.000  

4de sport- en spelmiddag, Joubertplantsoen 
 

€            7.000  

5de sport- en spelmiddag, Kaapseplein 
 

€            7.000  

1ste vakantieactiviteit, Wijkpark Transvaal 
 

€            7.000  

2de vakantieactiviteit, Wijkpark Transvaal 
 

€            7.000  

3de vakantieactiviteit, Wijkpark Transvaal 
 

€            7.000  

4de vakantieactiviteit, Wijkpark Transvaal 
 

€            7.000  

5de vakantieactiviteit, Wijkpark Transvaal 
 

€            7.000  

6de vakantieactiviteit, Wijkpark Transvaal  
 

€            7.000  

6de sport- en spelmiddag, Viljoenpleintje 
 

€            7.000  

Openhouden Haagse Hopjes, vakantieperiode 
 

€          11.661  

Herfstvakantieactiviteit 
 

€            9.000  

 --------------------+ 

€                    122.661 
================== 
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Begroting Activiteitenplan 2021, Stichting Haagse Hopjes Transvaal 

Hopelijke inkomsten   

Aanvraag Sponsoren €                      57.000  

Aanvraag Gemeente Den Haag 
 
 
Totaal  

€                   122.661 

------------------------ + 

€ 179.661 

 

 

Begroting Kosten 

  

Begroting activiteitenplan 2021 €                    188.911  

 

Tekort 
------------------------------ - 
€                            - 9.250 

 

Voor dit laatste tekort gaan wij uiteraard hard op zoek naar mogelijkheden om dit op te lossen. 
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Hoe het allemaal begon 
 
Ruim 24 jaar Stichting Haagse Hopjes Transvaal! Dat is niet vanzelf gegaan. 
Door de inzet van het bestuur, dat geheel uit vrijwilligers bestaat, de 
medewerkers en de vele vrijwilligers is dit zover gekomen. Ruim 12.000 
kinderen/jongeren zijn lid van de Stichting Haagse Hopjes Transvaal en al 
velen gingen hen voor. De tweede generatie “Hopjeskinderen” hebben zich 
al aangemeld met hun ouders die ooit ook zelf lid waren van de Hopjes. 
Ook heeft de Stichting, naast de uitleen van speelgoed, een reputatie 
opgebouwd door het organiseren van grootschalige sport- en 
spelactiviteiten en sportworkshops op alle  
6 Hopjespleinen in de wijk Transvaal. 
 
Het bestuur kan dan ook trots zijn op hetgeen bereikt is: 
 
In het begin werd erop bijna alle pleinen gedeald in drugs. Dit was na enkele jaren al afgenomen 
tijdens de openingsuren van de Haagse Hopjes. 
Kinderen leren om het speelgoed en sportmateriaal netjes op te ruimen en mee te helpen het plein 
schoon te maken en te houden. 
Kinderen van alle nationaliteiten spelen samen. Ook al verstaan ze elkaar soms niet zo goed, ze 
begrijpen elkaar wel. 
We zien steeds vaker dat ouders ook speelgoed voor hun kinderen kopen. Omdat dat eigenlijk wel bij 
de opvoeding hoort. 
Over het algemeen zijn de ouders goed aanspreekbaar als het over hun kinderen gaat. 
De meeste kinderen brengen hun geleende speelgoed netjes weer terug. 
De meeste ouders/kinderen vinden het vanzelfsprekend dat de kinderen alleen met hun pasje 
kunnen lenen, de kinderen krijgen hier een veilige speelplek voor terug. 
Kinderen hebben een doel om naar buiten te gaan en spelen met leeftijdsgenootjes. 
Kinderen worden met Hopjes speelgoed motorisch uitgedaagd, dit is goed voor hun ontwikkeling.  
Een heleboel kinderen die niet of nauwelijks sporten of bewegen, komen dankzij de sport- en 
speldagen van de Hopjes in beweging.  
Ouders zijn actief betrokken bij het spel van hun kinderen. 
 
Prachtige resultaten. Deze zijn niet zomaar bereikt dat gaat gepaard met veel vallen en opstaan en 
met nog meer doorzettingsvermogen keer op keer. Transvaal is een doorgangswijk; veel gezinnen 
van niet Nederlandse oorsprong komen in Transvaal terecht en blijven hier een aantal jaren wonen. 
Ze maken dan weer ruimte voor andere gezinnen. Dat maakt dat geen dag hetzelfde is en dat de 
toeloop van kinderen die bij de Hopjes komen spelen zo divers is. Dat zorgt er ook voor dat de 
Hopjesregels keer op keer weer uitgelegd moeten worden. Dat er regelmatig een fietsje mee naar 
huis wordt genomen en dat er heel wat discussies met ouders plaatsvinden alvorens het duidelijk is 
en waarom er regels zijn en waarom ook zij en hun kind(eren) deze dienen na te leven. Maar als deze 
hobbel overwonnen is, dan is er tijd voor pret en onbezorgd spelen. En zo gaat het nu al ruim 23 jaar, 
dag in dag uit, jaar in jaar uit. 
 
Even een terugblik op “hoe het begon”. 
Het eerste Hopje bestaat al langer dan de Stichting Haagse Hopjes Transvaal, dit eerste Hopje is 
geplaatst op het Kaapseplein op 8 mei 1996. Deze was onder beheer bij de werkgroep Haagse Hopjes 
Transvaal, die naam is op 3 november 1997 veranderd in de Stichting Haagse Hopjes Transvaal.  
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Het Kaapseplein  
De Haagse Hopjescontainer op het Kaapseplein is afkomstig 
van de Gemeente Den Haag, na een renovatie van het 
Kaapseplein die gesponseerd was door financiële steun van 
Nationale Nederlanden. De opening van het 1ste Haagse Hopje 
was op 8 mei 1996. Wij boften toen met de medewerkers die 
een baan hadden gekregen via een “Melkertbaanregeling”. 
Het speelgoed voor deze container werd aangeschaft uit 
sponsorgelden die verworven waren door de “Werkgroep 
Haagse Hopjes Transvaal”, nu Stichting Haagse Hopjes 
Transvaal. Twee jaar later werd de container overgedragen 
aan de Stichting.  
 
Het Ruth Firstplein 
22 Januari 1997, opening van de Hopjescontainer op het Ruth 
Firstplein, door de kersverse Burgervader van Den Haag, de 
heer Wim Deetman, later werd de heer Deetman 
beschermheer van onze Stichting. Waar mogelijk stond en 
staat hij altijd voor ons klaar.  
 
Het Ruth Firstplein is ons 2de Haagse Hopje.  
Vele sponsorbrieven zijn eraan voorafgegaan om de containers 
in Transvaal binnen te krijgen. Gelukkig werden wij goed 
geholpen door de Gemeente Den Haag. Hier zijn wij ook erg 
dankbaar voor.  
Vele jaren hebben wij de Straatspeeldag georganiseerd op het 
Ruth Firstplein. Na de renovatie van dit kleine plein konden wij 
hier niet meer terecht voor grootschalige activiteiten. 
Natuurlijk is de container zo veel mogelijk open en staat hier 
onze vaste medewerker Mimoun Achalhi. Hij leent speelgoed 
uit en houdt zich actief bezig met de jongeren die het plein 
bezoeken.  
 
Wijkpark Transvaal 
De Haagse Hopjescontainer op het Wijkpark Transvaal werd 
geopend op 29 januari 1997 en is ons 3de Haagse Hopje. Naast 
het succes van het grootste Hopje te zijn, is dit plein ook 
bekend door de extra activiteiten zoals het vieren van 
Koninginnedag en/of 5 mei en Koningsdag. Daarnaast is het 
ook al jaren bekend door het aanbieden van sportworkshops 
en andere sportieve activiteiten. Op mooie dagen komt 
iedereen naar het Wijkpark Transvaal. Alle zitranden zijn dan 
vol en de medewerkers van het Haagse Hopje Wijkpark 
Transvaal, ontvangen dan veel kinderen met ouders, soms wel 
400 per dag voor het hekje en allemaal willen ze speelgoed 
lenen.  
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Het Haagse Hopjes/Beheerhuisje 
11 mei 2005 werd het Haagse Hopjes/Beheerhuisje opgeleverd. Een 
prachtig gezicht op het nieuwe Wijkpark Transvaal. Maar helaas 
gingen wij qua ruimte er niet op vooruit. Ook nu nog is het binnen een 
kunst om alles op te stapelen. De vergaderruimte boven is natuurlijk 
heel fijn. Soms heeft het Hopje er ook kantoor. De Haagse  
Hopjes Container is gerenoveerd en ging daarna naar het 
Joubertplantsoen zodat deze container ook gerenoveerd kon worden. 
Nadat alle containers waren gerenoveerd ging de laatste op 26 juni 
2007 naar het Anna Blamanplein, waar de Hopmobiel stond. 
 
Joubertplantsoen  
De Haagse Hopjescontainer op het Joubertplantsoen werd geopend 
op 5 februari 1997. Dit is ons 4de Haagse Hopje.  
22 Jaar geleden bedacht onze Turks/Nederlandse medewerker om het 
Turkse Kinderfeest naar Transvaal te halen. Omdat wij hier meer dan 
120 nationaliteiten hebben noemden wij het “Internationaal 
Kinderfeest”.  
12 April 2017 bestond dit feest ook 20 jaar. Dus ook op dit plein een 
feestelijk tintje aan alles. De Stichting Haagse Hopjes heeft veel te 
danken aan Geer van Vliet, die in de periode dat onze voorzitter Joke 
regelmatig in het ziekenhuis lag, de honneurs heeft waargenomen. 
Juist in de periode dat alle containers geplaatst werden. 
 
Anna Blamanplein 
Even een stukje geschiedenis van de Hopmobiel. Deze werd op verzoek 
van een bestuurslid van “Werkgroep Anna Blamanplein”, Natascha 
Kok, in samenwerking met de Stichting, aangeschaft. Wij hebben hard 
gewerkt om al de sponsorgelden bij elkaar te krijgen voor deze 
Hopmobiel. Het werd in eerste instantie geen vaste Hopjescontainer op 
het Anna Blamanplein maar een rijdend Hopje, de Hopmobiel, “Hop” 
van “Hopjes” en “mobiel” van “rijden”. Deze Hopmobiel werd na een 
lange voorbereiding op 21 februari 2003, gebracht op het Anna 
Blamanplein. Natuurlijk werd vlak daarna het eerste feestje gehouden 
op 26 februari 2003. 26 Juni 2007 kreeg het Anna Blamanplein de 
gerenoveerde container van het Wijkpark Transvaal en deze werd op 
11 juli 2007 feestelijk geopend met de eerste familiedag op het Anna 
Blamanplein. De Hopmobiel ging toen naar andere pleinen in de Wijk 
Transvaal. En dat viel niet altijd mee……….! Om naar het pleintje van 
de school aan het Vrijstaathof te komen moest de Hopmobiel soms 
smalle paadjes nemen met dit als resultaat. 
 
Verder stond de Hopmobiel op het Arnold Altrinoplantsoen, de 
Marktweg en het Stellenboschplein, daarnaast werd de Hopmobiel 
ingezet bij de lampionnenoptochten door de wijk. Sinds een aantal 
jaren komt de Hopmobiel hoofdzakelijk 2 x per week op het  
Stellenboschplein op dinsdag en donderdag.  
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