
Nieuw gezicht bij de Hopjes, 19 november 2015

Er is sinds kort een nieuw gezicht bij de 
Haagse Hopjes, nou ja nieuw gezicht. Er is 
vervanging gevonden voor Necip. Necip was 
onze oude vertrouwde werknemer bij het 
Joubertplantsoen en het Ruth Firstplein. 
Necip was helaas wegens ziekte de 
afgelopen 2 jaar minder aanwezig bij ons op 
de pleinen. Nu moeten wij afscheid van hem 
nemen omdat hij de WIA ingaat. Hiervoor in 
de plaats hebben wij Jeroen in dienst mogen 

nemen. 

Jeroen is al een bekend gezicht omdat hij al jaren als vrijwilliger via Livable onze hopmobiel 
heeft bemand op het Stellenboschplein. Gedurende de afwezigheid van de vaste medewerkers 
in de zomervakantie, heeft Jeroen het Wijkpark Transvaal onder zijn hoede genomen. In het 
dagelijks leven is Jeroen erg sportief en heeft dan ook gestudeerd aan de Halo om opgeleid te 
worden tot sportdocent. 

Bij de Haagse Hopjes zal hij de komende tijd 
vooral te zien zijn op het Wijkpark Transvaal, 
maar ook achter de schermen zal hij zich gaan 
bezighouden met administratieve taken. Zoals 
bij iedereen bekend is, organiseert de Haagse 
Hopjes een hoop activiteiten in en rond de 
pleinen in Transvaal. Wat minder mensen weten 
is dat daar een hoop werk aan vooraf gaat. Denk 
daarbij aan het aanvragen van subsidies, sponsorgelden werven, vergunningen, inplannen en 
contact leggen met de vrijwilligers, promotie van de activiteiten maar achteraf ook de 
verantwoording van deze zaken. Kortom er gaat een hoop werk gemoeit met deze activiteiten. 

Jeroen zal een gedeelte van de verantwoording gaan overnemen van degene al deze zaken 
sinds jaar en dag voor de Stichting heeft gedaan, namelijk Joke van den Boomen. Met Jeroen 
zijn er ook een hoop ideeën binnen gekomen bij de Haagse Hopjes. En dan voornamelijk op 
het gebied van sport. Dit hopen wij de komende jaren te kunnen terug zien op de pleinen en 
bij de jeugd in Transvaal. Jeroen zal ook de persoon zijn die contacten gaat onderhouden. 



Contact met de andere instellingen in de wijk en gemeente. Hij zal dus voor de buitenwereld 
het gezicht worden van de Stichting Haagse Hopjes Transvaal. 

Verder hoopt de stichting met van Jeroen iets meer ruimte te hebben om zich te verbreden en 
meer samen te kunnen werken met andere instellingen. Dit omdat Necip natuurlijk de 
afgelopen jaren weinig aanwezig was en er dus netto meer uren beschikbaar zijn. Het is echter 
zo dat de moeder der Haagse Hopjes (Joke van den Boomen) een stapje terug wil en doen en 
er dus een hoop zaken welke jaren lang met liefde maar vooral niet onbelangrijk, vrijwillig 
werden gedaan nu op de schouders van Jeroen zullen vallen. 

Wij zien het allemaal erg positief in en gaan er vanuit dat de nieuwe situatie voor alle partijen 
goed gaat bevallen. De Stichting Haagse Hopjes Transvaal blijft zich in ieder geval inzetten 
voor de jeugd en de leefbaarheid van de wijk Transvaal. Wij hopen de komende jaren nog 
veel plezier te kunnen beleven op al onze pleinen!

Groetjes,

Stichting Haagse Hopjes Transvaal


