
Popta-land	2019-2020	
2018	was	een	bijzonder	jaar.	

We	hebben	wel	14	maandfeesten	gegeven	en	zijn	elke	week	het	hele	jaar	minimaal	3x	per	week	
open	geweest.	

Gemiddelden	bezoekersaantal	van	40	kinderen	en	ouders.	

Aan	de	maandfeesten	hebben	gemiddeld	60	kinderen	mee	gedaan.	

Met	ons	uitje	Plaswijckpark	een	uitschieter	van	100.	

We	hebben	de	nodige	complicatie	doorstaan	zoals	het	plaatsen	van	nog	een	container,	waar	geen	
water	en	licht	voorziening	was.	Deze	was	ons	geschonken	door	woonbron	Delft.	

Samen	met	Smits	Vastgoed	hadden	zij	dit	plan	gemaakt	en	ons	een	container	aangepast	met	keuken	
en	wc	gebracht.	Miscommunicatie	en	ineens	stonden	er	2	containers.	

De	oude	containers	vaste	lasten	werden	betaald	door		

http://www.participedelft.nl	een	organisatie	in	Delft.	

Door	creatief	te	denken	hebben	we	dit	jaar	eigenlijk	de	2	containers	effectief	gebruikt	voor	opslag	
fietsen	en	ijs	(vriezer)	eind	2018	zal	de	oude	keet	ons	terrein	verlaten.	Na	het	omzetten	van	het	
water	en	licht.	Waar	een	medewerker	van	Delft	v	Elkaar(participia)	veel	tijd	en	energie	in	stak,	om	de	
omzetting	te	plannen.	

Hiervoor	was	nodig	Stedin,Eneco	,Evides,Woonbron,Smitsvastgoed,Delft	v	Elkaar	en	SMCF.	

Na	lang	beraad	werd	besloten	dat	onze	stichting	deze	nam	.	

Dit	besluit	kwam	voort	uit	een	belofte	van	de	gemeente	hier	in	een	bedrag	vanuit	de	uit	het	
verleden	bestaande	GEM	te	sponseren.2018,	2019,	2020	en	2021	is	Poptaland	opening	door	deze	
gelden	mogelijk.	

Dit	bedrag	wordt	jaarlijks	vastgelegd	en	gekeurd.	

Door	het	sturen	van	een	Factuur.	

Zo	dat	de	vaste	lasten	betaald	worden	

De	container,	de	garages	en	verzekering	

Vaste	lasten	

Eneco:																																																																																													600,	euro	per	jaar	

Evides	:																																																																																											600,	

Verzekering	Nationale	Nederlanden:																																						500,	

Gemeente	vergunningen	

Garage	343-336:																																																																										600,euro	per	jaar	

Onderhoud	container																																																																		1000,	



Website	Simpelsite																																																																								119,90	

Mijndomein	

www.popta-land.nl 

www.smcf.nl 

Grafische	ontwerper																																																																							150,00	

Beleidsplan organisatie kosten                                                   550, 

 

Onderhoud	van	de	container	is	voor	onze	eigen	rekening.	

En	zullen	hier	dus	zelf	een	aannemer	moeten	inschakelen.	

Maan(d)feest	

Elke maand een activiteit die groot wordt aangepakt met muziek: een gast of workshop spelletjes en 
alles voor 50 cent .	

Deze activiteiten worden met een strippenkaart gedaan. Zodat ieder kind 1 x spel of versnapering mag 
ontvangen.	

Deze maandfeesten zijn ook zeker bedoeld om de buurtbewoners te betrekken bij de keet.	

Dit heeft het afgelopen jaar de betrokkenheid ruimschoots verbeterd.	

30.1 Datums Maan(d)feesten 2018	

Maandfeest "Global Carnaval"	

Maandfeest XXL NL Doet  "Klaar voor de start"	

Maandfeest Klaar voor de start supporters van opschoondag(landelijk)	

Maandfeest koningsdag 	

Opening nieuwe Keet 

Maandfeest Mei Maakweken dwalen door Popta 

Maandfeest juni Suikerfeest 	

Maandfeest juli waterfeest BBQ	

Maandfeest Augustus Varend Corso 

Maandfeest September Burendag /Gouden handjes zwarte handjes  

Maandfeest Oktober Griezelfeest 

Maandfeest November Donker dagen lichtendagen 

Maandfeest December Winterwonderland 



	

	

De vrijwilligers 

De speeltuin telt 17 vrijwilligers met een kernteam van 10 vrijwilligers. Zij zorgen voor het reguleren, 
openen en organiseren de maandfeesten.	

Zij kregen nieuwe instructies hoe het uitlenen en het gebruik van de keet toe te passen. Verschillende 
vrijwilligers deden hun BHV. 	

Er werden nieuwe materialen aangeschaft om het gebruik van de keet te optimaliseren en de 
doelstelling als buiten uitleenspeelgoed te kunnen uitvoeren. Eigen exploitatie door verkoop van ijs, 
snoepjes en tosti. 	

Hierdoor kunnen 1 moment per dag gratis limonade en koffie en koekjes uitgedeeld worden en wordt 
het mogelijk ijsjes als beloning voor de kinderen uit te delen.	

Belonen 

Als kinderen helpen met opbouwen, afbouwen, opruimen van het plein worden zij beloond met een 
lekkernij als ijs of fruit of snoep; de begeleider deelt dit uit .Elke maand wordt er een pleinwacht 
uitgekozen, 1 van de kinderen die helpt de andere kinderen de afspraken en gedragsregels na te leven.	

Door de Woonbron is ons een garage toegewezen waardoor er meer ruimte is voor de materialen. 
Fietsen zijn aangeschaft bij stichting Stunt en hebben allemaal 1 blauwe kleur gekregen zodat deze 
makkelijk herkenbaar blijven.	

Food 

In de keet zijn aanwezig: tosti’s, ijsjes, koffie, thee, limonade en koekjes. Wij hebben ook een 
suikerspin. Deze lekkernijen worden verkocht tegen een aannemelijk bedrag: ijsjes van 20 cent en 
koffie voor	

50 cent. De verdiensten worden bijgehouden in een kasboek en met het verdiende geld kan weer 
limonade en dergelijke gekocht worden. 1 x per dag om 15.00 uur delen wij gratis koffie en thee uit .	

Dit gebeurt door een bel te luiden.	

De bel 

’s Middags om 3 uur hebben we koffietijd. We delen dan limonade en koffie uit voor iedereen die 
aanwezig is. Limonade koffie en thee is dan gratis, met een koekje of snoepje erbij. De rest van de tijd 
kan men water drinken of voor een klein bedrag koffie of limo kopen.	

	



Workshops.	

Woensdag is workshopdag.	

Er wordt aan de kinderen wekelijks een creatieve workshop aangeboden (thema’s en ook rekening 
houdend met seizoen of festiviteit als bv: kerst Pasen of Suikerfeest).	

Pasje registratie	

Sinds de keet wordt beheerd door SMCF (vanaf begin dit jaar) is de pasregistratie met 200% gestegen. 
Er zijn nu 300 kinderen ingeschreven.	

Deze pas geeft de mogelijkheid tot het lenen van materialen als fietsen, skeelers, skelters, ballen en 
andere buitenspel middelen.	

De pas staat op je naam en is verbonden aan een nummer, adres en telefoonnummer zijn verplicht. Er 
wordt ook om het emailadres gevraagd. Deze registratie is nog niet volledig.	

Bij verlies van de pas kan men een nieuwe aanschaffen, deze zal voor 2 euro dan weer gegeven 
worden Er staan eind 2017 260 kinderen uit de wijk geregistreerd.	

Afspraken 

We hebben geen regels maar wel afspraken . Deze hangen zichtbaar aan de keet. Al het 
uitleenspeelgoed is gemerkt of heeft de kleur blauw	

Fysieke en mentale agressie wordt niet toegestaan op het plein.	

Samenwerking 

Samenwerken doen wij met de verschillende organisaties die in om Popta activiteiten 
organiseren. 

De aangelegen Parkschool. 

In het verleden was de opzet dat de keet openging als de Parkschool uitgaat.	

Dit doen we nog steeds; als de Parkschool rond 14.00 uur uitgaat, opent Popta-land zijn deuren. De 
directie van de school en de beheerders hebben regelmatig contact en overleggen in grote lijnen wat er 
voor activiteiten ondernomen worden. Sinds dit jaar ziet de school ook de positieve verandering in het 
beleid van de keet en de invloed op de omgeving. Zowel leerlingen als ouders zien dat. Onze 
activiteiten worden gemeld in de scholen via hun nieuwsbrief.	

Samen met de school en de stichting worden dit jaar theater voorstellingen gemaakt voor straat theater 
en voorstellingen in en samen met het Delfts toneelgezelschap. Het thema  door de stad is de Gouden 
eeuw. 

De aangelegen Popta-garden	

De Popta-garden is de tuin waar mensen uit de wijk een groente fruit- of bloementuin kunnen 
verzorgen, wat ook weer erg goed is voor het samen de buurt verzorgen etc. De samenwerking met de 
2 projecten heeft verschillende raakvlakken en samenwerkende organisaties als het 
duurzaamheidscentrum. Andere raakvlakken zijn de doelgroep (de buurtbewoners) bewust maken en 
participatie.	

 
 
 



 
 

Sport en spel Delft v Elkaar  
Aankomend jaar zullen wij samen met als vertegenwoordiger Dick Kalkman	

	

Sport en spel aanbieden wekelijks op woensdag in blokken van 6 weken. Doormiddel van gesloten 
beurs en Richard Kraijchekfoundation 

Eerder waren er gesprekken met G recreatie dit heeft niet tot een project geleidt. 

Stunt & Delftse Bike Center 	

Sponsering levert ons regelmatig fietsen en vervoermiddelen.  

Voor snel bandje fixen kunnen wij altijd terecht bij het Bicker center	

Voor nieuwe fietsen of grote vermakingen kunnen wij altijd een beroep doen op beide partijen.	

 Stichting Theater Festival Delft 

In samenwerking met de Maakweken doen wij 2 x per jaar mee aan de maakweken, georganiseerd in 
de herfst-en lentevakantie. Sinds 2016 is dit contact gegroeid en de afgelopen 2e editie is deze 
samenwerking tot een mooi eindproduct voor en door de	

wijk gemaakt. Deze samenwerking heeft zowel in het voorjaar als in het najaar mooie buurtactiviteit 
en samenwerking opgeleverd.	

Niet roken en geen alcohol op het plein Op het plein rondom de kinderen is een niet rook-en – 
drankbeleid. Roken mag alleen uit het zicht van de kinderen. Niet op het plein als de keet open is.	

 Duurzaamheid centrum Papaver 

Wij zijn als keet en stichting supporters van schoon samen met het centrum en de school betrokken bij 
verschillende jaarlijkse activiteiten. De moestuin Popta garden zal in de wijk door middel van 
educatie en spelactiviteiten worden ingezet voor informatie over de	

Stichting een kans 

Nieuwe stichtingen pope op en wij werken graag samen met elk goed initiatief met en voor de wijk 
afgelopen jaar hebben wij bijgedragen aan het 1ste georganiseerde feest in de wijk. 

 De dag van de vlaggen. Ook de buren dag ging in overleg met stichting een Kans. 

Dit aankomend jaar hopen wij het project Gouden handjes zwarte handjes samen te doen. 

Red Feniks 

In het Buitenhof vinden we stichting Red Feniks waar we ook elk jaar weer verschillende contacten 
en activiteiten delen om samen Delft te geven wat het nodig heeft 

Stichting straattheaterfestival 

Al enkelen jaren hebben we 2 x per jaar een samenwerking met stichting straattheaterfestival deze 
organiseren Maakweken. 

www.maakweken.nl Deze samenwerking is een zeer vruchtbare samenwerking en het organiseren van 
deze activiteiten in de wijk zeer gewenst. 



De buren zijn al zeer gewend aan het evenement met altijd weer het onderliggende thema van een 
Griek mythologische verhaal. 

Door de hele lente/herfst vakantie samen te werken aan dit project rolt er aan het eind van de week 
altijd een mooie presentatie uit voort die groots bezocht wordt. 

Door weer en wind. 

Onze vrijwilligers draaien top uren deze dagen maar de eindpresentatie is het altijd waard. 

Delft On The Move 

Eind 2019 bied het DOTM ons een platform aan om digitaal onze boodschap voor de Delftse jeugd uit 
te dragen. Zo staat het project Ties en de Stadsclown waar ook wekelijks activiteiten uit de Popta wijk 
en Poptaland buitenuitleenspeelgoed belicht word. De verschillende activiteiten van onze stichting 
komen in beeld. 

Betrokken buren 

Sinds de nieuwe afspraken met buurtbewoners voelen deze zich betrokken om elkaar te corrigeren 
zonder agressie. Hier en daar moet er dan bemiddeld worden door begeleiders van de keet, deze 
accepteren geen enkel geweld op het plein, zowel verbaal als fysiek.	

Dit wordt steeds meer door anderen overgenomen.	

Men spreekt elkaar op negatief gedrag aan.	

Als wij open zijn proberen wij de ouders aan te spreken om bij te dragen aan een gezellige sfeer.	

De verandering van de mentaliteit in de wijk 	

Popta is een druk bevolkte kinderwijk met kinderen die leven onder de armoedegrens.	

Door de aanwezigheid van de vrijwilligers en betrokken buurtbewoners van de keet en de hun 
aangegeven regels is er bij jong en oud de afgelopen jaar een verandering ontstaan. In positieve zin 
worden gezamenlijk afspraken gemaakt en uitgevoerd. Doordat men elkaar corrigeert en door een 
betere aanspreekbaarheid bij jong en oud. IJzer smeden als het heet is en ben je boos pluk een roos 
zijn de motto’s.	

Dit is ook opgevallen bij zowel de betrokken buurtbewoners als de complexbeheerders (Woonbron) 
en de schoolbegeleiders en wijkagent. Zij worden gevraagd dit voor ons op papier te zetten .(zie 
bijlage	

Vluchtelingen en Kansarme(re) Kwetsbare 

De Popta-wijk kent veel verschillende culturen. De Popta-wijk heeft daarbij ook een groot aantal 
vluchtelingen en kansarme(re) kinderen en jongeren. Bewoners met een minimaal inkomen en veel 
bewoners uit deze zelfde wijk die gebruik maken van de voedselbank. Allemaal bewoners met een 
rugzakje, bij de keet heeft men ontdekt dat er geluisterd wordt en geholpen en zo vinden de 
verschillende culturenhulp bij elkaar. Het is dus een plek waar menig bewoner zich kan aansluiten. 
Onze sociaal maatschappelijke rol delen we weer met de betrokken instanties(vluchtelingenwerk, 
maar ook mantelzorg, Delft voor elkaar, Participia en perspectief).	

Het kunnen lenen van buitenspeelgoed blijkt een noodzaak te zijn. Wie geen fiets heeft kan die lenen 
en zo samen met andere kinderen spelen en fietsen.	

 



Innovatieve ideeën : 

Innovatie	

Een vernieuwing van de keet oftewel buurtunit zou de buurt en de omgeving ten goede komen.	

We hebben hier 3 plannen voor.	

De betrokken buurtbewoners denken mee.	

Wij vragen wat gewenst is. Hoe zien ze het plein? Hier zijn allerlei voorstellen naar voren gekomen.	

wij proberen een samenvoeging van de wensen en ook realistische mogelijkheden in uitvoer te 
brengen. 

Vlot 

Van de ene naar de andere kant net als bij Plaswijckpark.	

Het idee en vooral vraag vanuit de kinderen is een vlot. Hier willen wij in een volgend stadium op 
terug komen. Afgelopen jaar hebben wij een rubberboot aangeschaft	

en net als de skelter mochten kinderen met diploma 10 min uitvaren in de rubberboot. Hier werd veel 
gebruik van gemaakt.	

Ceylon plu 

 

Luifel	

Bij de nieuwe keet willen wij een Semi permanenten overkapping maken. Zodat buiten zitten in vele 
weeromstandigheden mogelijk is.	

Het idee is een ronde luifel over de gehele voorkant. Voor het ontwerp en uitvoering hebben we 
architect mr. Paul Kloet gevraagd zich hierover te buigen. Wij hopen voor de zomer 2019 dit project 
te hebben uitgevoerd. Met een kleine verhoging voor het rijdende verkeer als onze fietsen en skelters. 
Om workshops voor de keet iets overdekt te kunnen presenteren.om artiesten een podium te bieden.	

Aan de zijkant van de keet . 

Het is een semi permanentte plaatsing en kan dus indien nodig makkelijk verwijderd. 

In overleg met de wijk,gemeente en aansluitende school. 

De op de tekening geplaatsen fiets gelegenheid zal niet in het plan worden opgenomen noch uit 
gevoerd. 

 

 

 



 Plan Spel en Verkeersplein 

Dit plan zal samen met de gemeentetoestemming tot stand kunnen komen. Samenwerking met  
Parkschool en Horizon.(presentatie subsidie) om het plan uit te werken en uit te voeren. De 
Parkschool en Horizon gelegen aan dit plein zou hiervan ook gebruik kunnen maken.	

Gesprekken met de directeur hebben geleid tot afspraken om een vergadering met beide scholen en de 
mogelijkheden omtrent dit plan onder ogen te zien. Het plein zou zowel voor het gebruik van de 
buiten uitleen als voor de verkeerslessen van school als verkeersplein voor het Popta-land.	

Te denken valt aan een kleine rotonde zebra en voorrangsroute, maar ook spelelementen als een 
hinkelbaan. De school wil hier ook graag sport en spel lijnen bij. Hierover zullen dit jaar vasten 
plannen worden gesmede om dit toe toevoegen.	

 

 

Sponsering 

Bij elk maandfeest worden de betrokken sponseren genoemd woonbron Albert Heijn xl, Macro 
Gemeente, fonds1818 en Jantje beton ,Oranje fonds, Stichting Delftse jongeren en Delfts Bicker 
center stonden dan dus ook op de posters 

Posters 

Onze posters worden gemaakt door een grafische ontwerper Johan ,en zo aangepast aan elk thema. 

Onze wensen worden op creatieve wijze uitgewerkt. En zo altijd weer gedeeld op sociaal media en de 
nieuwsbrief voor de aangelegen scholen. 

Sociaal media 

Sinds 2017 hebben we onze eigen website www.popta-land.nl 

Maar ook op facebook zijn we te vinden hebben we pagina waar we de verschillende info als 
openingen tijden als activiteiten op zetten. 

De stichting website word ook op dit moment onderhanden genomen en zal in het voorjaar 2019 een 
geheel nieuwe look hebben. Dit blijft altijd aan vernieuwing in beweging en verandering. 

Gesloten Beurs 

Wij maken elk jaar weer afspraken met anderen organisatie met gesloten beurs door een klusje voor 
de betrokken organisatie doen en deze weer een wederdienst voor Popta-land. 

Deze afspraken gaan via de www.Delftseuitdaging.nl 

Zo hebben wij in 2019/2020 Laptop en spelmaterialen  en dergelijke mogen ontvangen ook plantjes 
van de veiling voor de wijk  

Sponsers 

Albert Heijn Kp Holland en de Makro  Best Fresch group Karwei  

Elk jaar doen wij mee aan Jantje Beton club actie waar in Maart voor word gelopen.Dit gaat ook 
digitaal en met QR code kan je doneren de helft van dit bedrag gaat nara Popta-land en de helft naar 
Jantje beton die zich inzet voor Veilige Speelplekken voor de kinderen. 

 



Projecten 

Opening nieuwe keet April 2019	

Eindelijk krijgen we een nieuwe keet dit zal eind maart plaats vinden.	

De keet staat er al sinds 2018 april maar zal dit jaar optimaal in gebruik genomen kunnen worden. 

Hierna willen wij een openingsfeest met muziek gasten wethouders, burgemeester, spelletjes en 
kraampjes .De geplande datum is afhankelijk van het plaatsen van de Keet Rond Koningsdag lijkt ons 
geschikte datum.	

Repair kid  

Door Delft zullen dit jaar weer verschillende Repair kids workshops worden gegeven. 

Zoals tijdens ons maandfeest in maart. 

Gouden handjes zwarte handjes 

Het project van 2019 aansluitend op “De Gouden eeuw” Project van Delft. 

Hadden wij Gouden handjes zwarte handjes Samen met een groep jeugd uit delft werd deze tijd 
belicht en tot een theater voorstelling gereduceert 

.Geschikt voor zowel een buiten voorstelling(deze heeft plaats gevonden op Mooiweer spelen 2019 
Als wel geschikt voor het theater 2019 in Delft Toneelgezelschap gebouw aan de Rietveld gelegen. 

 

Maakweken 2019/2020 

Ook dit jaar zullen wij 2 x in de mei en herfstvakantie meedoen met de Maakweken 

In 2020 werd deze invulling een beetje anders door de ervaring die wij al hadden in de Digitalisatie 
hebben wij dit weer kunnen gebruiken voor het project maakweken Die ook via de live stream 
uitgevoerd zijn. Zowel in de herfst als in de lente. Voor de Lente van 2021 zullen daar ook weer de 
nodige aanpassingen voor deze activiteit gemaakt worden waar nodig. Het project zal hoe dan ook 
doorgang hebben. 

Varend corso 

2 3 4 5 augustus 2019. 

Thema woow * 

We doen dit jaar weer mee proberen weer via fondsen werven onze boot met thema wooow te laten 
varen. 

2020 Varend corso  

Ging i.v.m. de Corona crisis niet door er zijn hiervoor dus ook geen subsidies aangevraagd 

Sprookjes van G 2020 

Dit theater project liep van februari 2020 tot September 2020 en heeft tijdens de Corona toch plaats 
mogen vinden door de innovatieve ideeën en veranderingen in het project werd veel van het project 
uitgevoerd via de live stream van de stichting en werd het eind product geen theater voorstelling maar 
een film die via de streaming van youtube van de stichting bekeken kan worden 



Hiervoor nodig willen wij tegenwoordig door eerderen complicatie een evenementen verzekering 
afsluiten. 

We zullen dit jaar voor de hele periode een busje huren de ervaring heeft ons geleerd dit nodig te 
hebben. 

Verschillende privé wagens van vrijwilligers wordt beetje duur zo is afgelopen jaar gebleken 

Ties en de Stadsclown 2020 

In samenwerking met Stichting Delft on the Move word het jaar 2020 gebruik gemaakt van het 
digitale platform van DOTM voor het streamen van het kinder program Ties en de stadsclown.Voor 
het hele project plan is een aparte bijlage. 

Om educatief en informatief maar ook creatief  de jongeren te informeren over Delfts zaken de 
meetlat van welke informatie interessant is de mede presentator Ties een Jongeman van & jaar. Dit 
program heeft ondanks Corona gewoon of juist een belangrijke rol gespeeld in deze periode. Door 
wekelijks te live stream met de verschillende onderwerpen en daarbij muziek was deze stream goed 
bekeken door Delfts jeugd. Project is dec 2020 afgesloten. Zal zeker nog een vervolg krijgen. 

Winterwonderland 2020 

In de wintermaanden werd een schaatsbaan geplaats, door de crisis werd dit afgelast. Wel ging vanuit 
de smcf het project winterwonderland van start en werd in de Popta wijk in samenwerking met Fonds 
1818 en gemeente Kerst pakketten knutsel pakketten en Soeppaketen uitgedeeld .Deze behoefte bleek 
door de Loc down langer noodzakelijk .en is tot begin maart uitgevoerd. Door middel van knutsel 
pakketten o.a. geleverd door Technika 10 uit Leiden Alle Winterwonderland activiteiten zijn terug te 
vinden in de uitzendingen op Youtube  

Kroost v Aagt 2021/2022 

Het kroost v Aagt is een epische stuk geschreven door Gerit Komerij in 1981 

De Theatergroep Outcast (deze is een onderdeel van SMCF ) 

Delft Toen en Nu 

Theater met Gemixte tijden de tijd van toen en nu Theater voor kinderen van 6 tot 14 jaar. 

Het project is gericht op Delft in de tijd 1921 tot 2021 

Openstelling 2021 Poptaland 

Met de nodige veranderingen in onze samenleving verandert het Poptaland mee. 

Wij zijn voor buiten spelen en zullen dit ook blijven doen en vertegenwoordigen. 

Met de huidige maatregelen mogen wij Open zijn ,is er contact met gemeente en handhaving 
wijkagent en wijkcoordinators. 

Transport	

Afgelopen jaar heeft de stichting gebruik gemaakt van de privéauto van de voorzitter.	

Voor het vervoeren van pakketten of bij *varend corso vervoer van personen en materialen van a 
naar b Het rijden van mensen die niet zelfredzaam zijn.	

Wij maken plannen om voor de stichting een eigen voertuig aan te schaffen. Dit zal 2 de kwartaal 
2021 plaats vinden.	



 

Garages  

Voor de opslag hebben we 2 garages Poptahof noord 343 en 336 Beiden garages hebben materialen 
die regelmatig gebruikt worden De ene knutsel materialen fietsen reparatie materialen kraampjes en 
dergelijk. De anderen verkleed kleding decors en podium delen. Zo hebben we zelf dus veel 
materialen en elementen op buurt activiteit op te zetten en uit te voeren. 

Verzekering 

Onze vrijwilligers en materialen zijn verzekerd. 

Door aangesloten te zijn bij de MEAX zijn wij via Delft v Elkaar op de Delfts kaart als steunpunt 
betrokken organisaties . 

Onze materialen zijn verzekerd via van der Ende Jaarlijkse Inboedel verzekering. De evenementen 
verzekeringen lopen ook via van der Ende. 

SBB 

Als Leerwerk bedrijf hebben wij regelmatig studenten met een stage vraag. Mondriaan ROC Alle 
studenten ontvangen wij via het SBB. 2020 hadden wij 1 student en 2021 hadden wij 1 student voor 
financieel administratie 

Vanaf 2021 zullen wij ons richten op verschillende doelgroepen die wij 
verschillende projecten en activiteiten zullen benaderen en bereiken. 

Beleidsplan 20212022 is geschreven eind 2020 en zal het 2 de kwartaal van 
2021 gepresenteerd worden i.v.m. met Corona is hier wat achterstand in 
ontstaan 

Contact met Leo Plons is Maart 2021 besloten dat Poptaland voor de Jeugd 
open mag zijn voor activiteiten en uitleen van speelgoed rekening houdende met 
de regels van het RMVI. 

Winst- en verlies rekening 1 January 2019 tot en met 31 December 
2019 zie bijlage Jortt 

Opbrengsten 

Omzet �-- Diverse omzet�---- Inkomsten Popta Speeltuin bijdragen Bank�---- Inkomsten Gouden 
Handjes Zwarte Handjes on Tour ---- Inkomsten Project Winterwonderland�---- Inkomsten 
Popta Plaswijck Uitje�---- Inkomsten Project Varend Corso�---- Inkomsten Burendag�-- Omzet 
uit facturen 

Kosten 

Overige kosten�-- Andere kosten�---- Kosten Popta Openstelling algemeen en Maandfeesten ---
- Kosten Project Gouden Handjes Zwarte Handjes on Tour ---- Kosten Project Wintermarkt�--
-- Kantoorkosten�---- Kosten Popta Plaswijck Uitje�---- Kosten Project Varend Corso�---- 
Kosten Project Gouden Handjes Zwarte Handjes �---- Reiskosten�---- Kosten Project Burendag�-
--- Verzekeringen�---- Niet aftrekbare kosten�------ / representatie kosten�---- Kosten Project Op 



Visite bij�---- Lunch en diner / representatie kosten�---- Kosten Project Sprookjes van Grimm�--
-- Kosten Project Repairkid�-- Onderhoudskosten bedrijfsmiddelen�-- Auto- en 
transportkosten�-- Huisvestingskosten�Financiële kosten�-- Rente en bankkosten 

1 zie Jortt overzicht 2019 

Jortt hebben we geprobeerd meet e werken digitaal het bestuur heeft besloten het 
ouderwetse manier te doen Jortt word alleen nog gratis gebruikt voor Factuurs maken 

 

 

Jaarrekening	2020	baten	en	lasten	Winterwonderland	SMCF	
	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	Kosten	
	 	

uitgaven	
	
Fondsen	

	
Inkomsten	

	 	 	 	 	 	 	 	 	
Food/catering	

	
379,20	

	
Fonds1818	 1.000,00	

Pakkette
n	

	 	 	 	 	 	 	 	 	Algemene	Kosten	 Organisatiekoste	 159,15	
	
Fonds1818	 2.500,00	 WW	

	 	 	 	 	 	 	 	 	Kantoor/drukwerk	
	

256,63	
	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	Inpakmateriaal	
	

629,21	
	
Totaal	

	
3.500,00	 WW	

	 	 	 	 	 	 	 	 	Kerstmateriaal/cadeaus	 811,84	
	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	Knutselmateriaal	
	

120,11	
	
Naar	2021	

	
707,86	 WW	

	 	 	 	 	 	 	 	 	Video	Editing	en	Organisatie	 436,00	
	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	Totaal	
	 	

2.792,14	
	
Totaal	

	
2.792,14	 WW	

	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

/

YOUTUBE kanaal Mobiele Clowniek Fabriek: https://www.youtube.com/user/paintedsmile1000

Afsluiting Winter Wonderland
met PoptaBingo

2 APRIL
14:00 uur tot 16:00 uur

EXTRA, EXTRA, EXTRA
VERJAARDAGSFEEST VAN CLOWN PIPPAP

(Hoeveel jaar is clown Pippap?)
Met cake-lolly’s maken

(Hoeveel jaar is clown Pippap?)

Als je in Poptahof woont kun je je hiervoor kostenloos aanmelden 
via info@smcf.nl of het telefoonnummer van de Stadsclown 

06-41554592

Schaatsbaan
23 DECEMBER 2020 - 1 JANUARI 2021
14:00 - 19:00 uur

2 uur schaatsen + gratis leen-schaatsen + warme chocolade = 50 cent
strippenkaart voor 4 dagen, 2 uur per dag = 2 euro 
kinderen met Poptaland pas gratis

AFGELAST
VANWEGE CORONA

Als altenatief biedt
Stichting Mobiele Clowniek Fabriek

Poptal=anders 
tijdens de wintervakantie

online van woensdag 23 dec tot 18 januari
van 14.00 uur tot 15.30 uur

Maandag - Knutselen 
Woensdag - Sport en spel

Vrijdag - Koken

educatief, informatief en gewoon gezellig

inschrijven via de website van Stichting Mobiele Clowniek Fabriek
smcf.nl

knutselpakketten ophalen in Popta-land
we werken via skype met de stadsclown

Schaatsbaan
23 DECEMBER 2020 - 1 JANUARI 2021
14:00 - 19:00 uur

2 uur schaatsen + gratis leen-schaatsen + warme chocolade = 50 cent
strippenkaart voor 4 dagen, 2 uur per dag = 2 euro 
kinderen met Poptaland pas gratis



Kosten	
	 	 	

uitgaven	
	

Fondsen	
	

Inkomsten	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Food/Catering	
	 	

601,63	
	

Fonds1818	 1.000,00	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Kantoor/Drukwerk	
	 	

304,83	
	

Fonds1818	 2.500,00	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Algemene	Organisatiekosten	
	

209,69	
	

Fonds1818	 1.000,00	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Cadeaus	
	 	 	

1.615,57	
	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Knutselmateriaal	
	 	

383,77	
	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Speelmateriaal	
	 	

42,97	
	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Inpakmateriaal	
	 	

629,21	
	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Video	Editing	&	Organisatie	
	

817,50	
	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Totaal	

	 	 	
4.605,17	

	
Totaal	

	
4.500,00	

	Jaarreken
ing	2020	
baten	en	
lasten	
Poptalan
SMCF	

	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Kosten	

	 	 	 	
Fondsen	

	 	
Inkomsten	

	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Food/cat
ering	

	 	
1.424,38	

	

Gemeent
en	Delft	

	 	
5.000,00	

	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Algemen
e	
Organisat
ie	Kosten	

	 	
734,63	

	

Jantje	
Beton	

	 	
60,06	

	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Kantoor/
drukwerk	

	 	
711,39	

	

Cashflow	
Popta	

	 	
160,99	

	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Techniek	
	 	

442,52	
	

Teruggav
en	
belasting	
2019	

	 	
486,00	

	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Verzekeri
ngen	

	 	
758,14	

	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Speel/ple
inmateria

	 	
1.339,65	

	 	 	 	 	 	



al	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Energie	
	 	

732,56	
	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Totaal	

	 	
6.143,27	

	
Totaal	

	 	
5.707,05	

	Overzicht van de financiën voor de 
sprookjes van Grim 09-10-2020                
                
       Uitgaven       

Inkomste
n  

Catering       336,04   
Stalpaert van 
der Wiele    3.800,00  

                
Drukwerk promotimateriaal       728,69   

St. Hulp 
Delftse 
Jongeren    2.000,00  

                
Kantoormaterialen       956,56   

Gemeente 
Delft    5.000,00  

                Costuums/accessoires/maakkosten       2.014,37   VSB    7.500,00  
                
Activiteiten, presentaties,       1.715,33   Totaal    

18.300,0
0  

                Huur zaal/studio/materialen       1.482,10         
                Vervoer       348,33         
                Techniek + geluid       1.955,34         
                Decormaterialen       944,47         
                Docenten/projectleider/regie       7.878,00         
                RG Accountant       750,00         
                

Eigen bedragen deelneemers   
5 x 
250    1.250,00  

10% eigen bijdragen 
aan de Stichting 
Mobiele Clowniek 
Fabriek 

      

                Totaal       20.359,23         
Jaarrekening 2020 baten en lasten Ties en de 
Stadsclown SMCF   

en de 
Stadsclown 
31-12-2020      

         
Kosten       

Fond
sen  

         
Food/catering    754,45  

Gemeente
n Delft  4.000,00 

         Algemene Organisatie Kosten    276,86     
         Huur zaal + techniek    1.712,50     
         Kantoor/drukwerk    130,10     
         Beleids/programmamaker    1.140,00     
                  
Totaal    4.013,91   

Tota
al 4.000,00 

         Jaarrekening 2020 baten en lasten SMCF         
         Kosten    Financiën  Fondsen  Inkomsten 
         



Food/catering    2.215,07  
Gemeente
n Delft  14.000,00 

         
Kantoor/drukwerk    2.783,37  

Fonds181
8  3.500,00 

         
Costuums/accessoires/maakkosten    2.405,59  

Stalpaert 
vd Wiele  3.800,00 

         
Activiteiten/presentaties    1.715,33  

St.Hulp 
Delftse 
Jongeren  2.000,00 

         Huur zaal/studio/materialen    1.482,10  VSB  7.500,00 
         
Algemene organisatie kosten    1.761,82  

Jantje 
Beton  60,06 

         
Techniek/geluid    4.110,36  

Cashflow 
Popta  160,99 

         
Decormaterialen    944,47  

Teruggave
n 2019 
Belasting  486,00 

         Docenten/projectleider/regie    7.878,00     
      Totaal  31.507,05 
RG Accountant    750,00     
         Eigen bijdragen deelnemers   5x250 1.250,00     
         Beleids/programma    1.140,00     

      
Door naar 
2021  707,86 

Verzekeringen    758,14     
         Energie    732,56     
         Speel/pleinmateriaal    1.339,58     
         Inpakmateriaal    629,21     
         Kerstmateriaal/cadeaus    811,84     
         Knutselmateriaal    120,11     
         Video Editing en Organisatie    436,00     
                  Totaal    33.263,55  Totaal  30.799,19 
 


