
 

 

Etentje bestuur Stichting Haagse Hopjes Transvaal 
10 mei 2019 
 
Als mensen aan de Stichting Haagse Hopjes 
Transvaal denken, hebben ze als snel het beeld van 
sportende kinderen voor zich. Dit in combinatie met 
de actieve meesters en juffen op de pleinen. Dit is 
ook het beeld dat we willen dat mensen hebben van 
de Haagse Hopjes. Maar dit is niet het complete 
beeld. Om dit allemaal voor elkaar te krijgen zijn er 
achter de schermen een hoop mensen bezig. Deze 
mensen zijn de stille kracht achter de Hopjes. Om 
hen te bedanken voor hun inzet gaan zij elk jaar 
een keertje uit eten om elkaar weer te zien maar 
ook op het afgelopen en komende jaar te bespreken. 
 
Even een voorstelrondje van ons bestuur. 
Joke van de Boomen: Voorzitter en juffrouw van alles. Joke is vanaf het begin van de 
Hopjes betrokken en is de drijvende kracht achter de Stichting. Niets ontgaat Joke en ze is 
bij alle activiteiten en randzaken direct betrokken. 

 
Grad Sissingh: Penningmeester, verzorgd het 
financiele plaatje van de Stichting. Uiteraard kosten 
de activiteiten een hoop geld en dit moet allemaal 
verwerkt worden. Grad zorgt hier met precisie voor! 
 
Henneke Vogels: De laatste toevoeging aan het 
bestuur. Henneke zorgt vooral voor de 
administratieve ondersteuning. Ze draait al mee 
sinds het begin van de Hopjes en kent alle ins en 
outs. 

 
Ed de Bruijn: Fotograaf en Webmaster, zorgt voor al 
het digitale achter de Stichting. Uiteraard hebben wij 
een website nodig waarop mensen vooraf kunnen 
zien wanneer er iets te doen is. Achteraf laten wij 
hier de foto’s van zien op onze site. Ed verzorgt alles 
van het maken van de foto’s tot ze online staan.  
 
Natascha: Natascha heeft er ook voor gezorgd dat 
de Hopmobiel beschikbaar werd voor het Anna 
Blamanplein en het Stellenboschplein. Zij was in die 
tijd bewoonster van dit gedeelte van Transvaal.   
 
Tot slot hebben we nog Corrie en Co. Twee 
onmisbare dames bij de Hopjes. Zij doen vele randzaken van de Hopjes waar het overige 
bestuur niet aan toe komt. 
 
Het etentje was een groot succes! Erg gezellig en iedereen heeft goed gegeten!  


