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Op 24 november was er een bijeenkomst georganiseerd door Stichting Slinger. Een stichting die 

bedrijfsleven en bedrijfsmaatschappelijke 
organisaties verbind. Young Tebodin werd 
uitgedaagd om voor drie stichtingen in een paar 
uur tijd een oplossing voor het vraagstuk dat 
deze stichtingen hadden ingediend bij Stichting 
Slinger, te vinden. De stichtingen die onder de 
loep werden genomen waren Stichting Leren 
Doen, Stichting Nelis (beide organisaties die 
jongeren begeleiden naar werk) en de stichting 
Haagse Hopjes Transvaal. Het vraagstuk dat het 
bestuur had voorgelegd was, biedt een oplossing 
voor het verlies aan medewerkers op de pleinen, 
het openhouden van de Hopjes op 6 pleinen, het 
gebrek aan administratieve ondersteuning en het 

kunnen blijven organiseren van extra plein- en 
wijkactiviteiten, die meer ten doel hebben dan 
alleen een feestjes op de pleinen en de 
vermindering van de subsidies en 
sponsorgelden.  
De bijeenkomst duurde van 15.00 tot 21.30 
uur. Joke en Natascha waren hierbij aanwezig 
om de betrokken Young Tebodinners te 
helpen. De bijeenkomst werd ingevuld als een 
wedstrijd met een echte jury en een 
wisselbokaal. De jury bestond uit Linda 
Frietman van Stichting de Slinger, Jeroen 
Rondeel van Lion Consulting en Maikel 
Jagroep directeur van Tebodin Den Haag.  

 
De deelnemers kregen anderhalf uur de tijd om 
zich het vraagstuk eigen te maken. Een uur om 
een oplossing te bedenken en een presentatie 
voor te bereiden voor de jury. Het groepje dat 
zich ontfermde over het Haagse Hopjes 
vraagstuk kwamen met de oplossing dat de 
voorzitter en bestuur zich een jaar lang zou 
richten op het ontwarren van de activiteiten van 
de Stichting Haagse Hopjes. Zich in dat jaar 
vooral bezig houden met de hoofdactiviteit het 
open houden van de Hopjes op 6 pleinen. Om 
dan het jaar daarna met een heldere structuur 
alle activiteiten weer op te pakken.  



 
Het was spannend ook de andere werkgroepen hadden een goede presentatie. Na juryberaad 
werd de oplossing van het groepje dat zich had ontfermd over het vraagstuk van de Stichting 
Haagse Hopjes de winnaar van de bijeenkomst. Het groepje ontving de wisselbokaal ontworpen 
door Stichting Leren Doen. De stichting Haagse Hopjes kreeg van de organisaties die in de jury 
zaten menskracht ter beschikking. Linda van de Stichting Slinger, Jeroen Rondeel van Lion 
Consulting en een aantal mensen van Tebodin, leveren hun expertise aan de Stichting Haagse 
Hopjes Transvaal om de oplossing tot een goed einde te brengen. En last but not least wist een 
medewerker van Tebodin een sportschool in Chinese gevechtskunstactiviteiten, die workshops 
kon organiseren bij de Stichting Haagse Hopjes Transvaal 
 
De voorzitter was verguld met deze menskracht en voor het oude jaar ten einde is komt er een 
bijeenkomst om een advies uit te brengen aan het bestuur van de Stichting Haagse Hopjes 
Transvaal. 
 
Namens Stichting Haagse Hopjes Transvaal 
Natascha en Joke 
 


