
 

 

 

 
 
 
Het kantoor van de Haagse Hopjes Transvaal 
24 februari 2022 
 
Bij de Stichting Haagse Hopjes Transvaal staan wij 
erom bekend dat wij altijd buiten aanwezig zijn op de 
pleintjes in Transvaal. Maar aan al dit sport- en 
spelplezier voor de kinderen gaat een hoop papierwerk 
en geregel vooraf. Het regelen hiervan kunnen we 
helaas niet in het zonnetje op het plein doen. We 
hadden altijd een ruim kantoor met cateraar een de 
Kempstraat. Echter is dit naast kantoor, lunchruimte en 
verzamelplaats ook nog eens de woonruimte van onze 
voorzitter. Dit is voor een steeds groter wordende 
Stichting natuurlijk geen ideaal plaatje. 
 
Vandaar dat na 25 jaar gebruik te hebben gemaakt van 
de logeerkamer van onze voorzitter als kantoor, de tijd 
daar is dat onze Stichting een eigen kantoor ging 
krijgen. Het kantoor aan de Kempstraat is ook nog eens 
aan renovatie toe. Daarnaast zijn de 
kantoorwerkzaamheden van de Stichting zo intensief 
dat zeker 4 dagen in de week gebruik gemaakt wordt 
van het kantoor.  
 
Als je een Stichting bent met zeker 14.000 leden en zoveel administratie hebt, is een serieus kantoor 
wel een must. Dus hebben wij boven in de keuken van ons Haagse Hopjes Huisje een mooi klein 
hoekje ingericht als kantoor. Met bureaustoel en bureau, op de achtergrond de binnenkant van de 
banner met de naamsbekendheid van de Hopjes. Dit geeft rust voor de mensen die voortaan boven in 
het Hopje gaan werken. 
 
We gaan vanuit hier dan ook proberen alles voor de hopjes te regelen en ook hier bezoek voor de 
hopjes te ontvangen waardoor het kantoor aan de Kempstraat ook weer meer kan zijn dan kantoor! 
 

Toen we met het kantoortje bezig waren 
op de Wolmaransstraat hebben we ook 
direct gekeken naar andere tafels voor in 
de ‘vergaderruimte’. Deze hebben we 
gevonden bij een partner van ons die nog 
enkele mooie tafels over had. Dit heeft 
het Hopje op het Wijkpark direct 
opgeknapt. 
 
Kortom een flinke opknapbeurt voor de 
Hopjes. Gelukkig hebben we dit in de iets 
rustigere tijden kunnen oppakken! 
 

 
 
 
 


