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Van de hoofdredacteur  
Na het verpletterende succes van de eerste ‘Inspiration Post’ editie, die bij 
de massale verspreiding in een aantal landen de servers deed vastlopen, is hier dan de tweede editie. We realiseren ons 
dat we de lat hoog gelegd hebben en dat de verwachtingen op een ongekend nivo liggen. Ik kan jullie verklappen dat we 
onszelf ook dit keer weer overtreffen met een berg aan Inspiratie, waar zelfs de grootste zuurpuim van zal versuikeren. 
Dus, maak jezelf een lekkere bak koffie, thee of ander vocht klaar, zoek een comfortabel leesplekje en laat je meeslepen 
in de wereld van ons Praktijkhuis.  
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WIJ ZIJN EEN 
STICHTING!

OUD HOLLANDSE & 
ZEER INSPIRERENDE 

QUOTES

SAVE THE DATE 
WEBINAR

THE INSPIRATION POST #2

(variant op Oud Hollands gezegde)   

Okay, toegegeven, deze quote is niet hip, niet 
gelikt en je zult hem, behalve in de 

Enkhuizer Almanak, in geen enkel glossy 
tegenkomen. En post je hem 
op social media, dan zal het 

aantal likes ergens onder nul uitkomen, laat 
staan dat het je nieuwe volgers 

oplevert. Maar ergens vanaf een wolkje, 
hoog boven onze blauwe parel, kijkt mijn 

oma zaliger met een tevreden glimlach toe 
en steekt ze haar duim op.  

Quote van de maand

Ontmoet de Stichting Praktijkhuis Inspiration 
Jazeker, je leest het goed de Stichting Praktijkhuis Inspiration. Want op vrijdag 9 
oktober, om 09.00  uur,   was  het dan eindelijk zover. Ten kantore van  notaris 
Pieter B de Boer, tekenden Asli Hoek en Lex Vink de stichtingsakte.  

Het bestuur bestaat op dit moment, voorlopig, uit twee personen: 
Voorzitter Asli Hoek, Secretaris / (tijdelijk) Penningmeester Lex Vink.  

We willen deze club echter zo snel mogelijk uitbreiden tot een gezelschap 
van maximaal vijf personen. Een simpel rekensommetje leert ons dan dat we nog 
naar drie medebestuursleden op zoek zijn. Ben je op zoek naar een uitdagende, 
inspirerende  functie tegen  een salaris van maar liefst 0 (NUL) hele  euries, maar 
met een beloning waar geen geld tegenop kan, neem contact op met ons via  
praktijkhuisinspiration@outlook.com o.v.v. de beste bestuurslui.  

Je hoort dan zo snel mogelijk van ons terug. 

“Zoals het klokje in het 
Praktijkhuis tikt, tikt het nergens.”

mailto:praktijkhuisinspiration@outlook.com
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Jullie donaties 
Op het moment dat deze “Inspiration Post”  jou digitale 
postbus in komt vliegen staat onze  crowdfundteller  op 
€  1465,00. Op deze plek nogmaals onze hartelijke dank 
aan alle gulle gevers. Jullie vormen het fundament onder 
een heel bijzonder gebouw. Met jullie donaties tot nu toe 
hebben wij onze eerste opstartkosten kunnen financiëren: 
de website met alles erop en eraan, de  kick off,  de 
oprichting van de stichting,  een  twee weken durende 
inspiratietrip naar de Maladiven met het volledige team, 
een aantal administratieve  kosten, software voor onze 
komende  webinars  en podcast  en nog wat creatieve 
benodigdheden voor opmaak en design. Kortom, een start 
zoals we onszelf gewenst hadden. Onze dank aan jullie is 
groot  en  jullie zullen altijd in ons hart en in ons 
fundament blijven. De  crowdfund  is natuurlijk nog niet 
afgelopen en ook andere giften, donaties of  fondsenwerf 
acties of  ideëen zijn niet alleen van harte welkom, maar 
natuurlijk ook gewoon nodig om op het fundament dat er 
nu ligt te kunnen gaan bouwen. Hoort en zegt het voort 
en mocht je nog een briljant idee hebben of zelf een actie 
of activiteit voor ons willen organiseren, laat het ons 
weten via praktijkhuisinspiration@outlook.com, 
o.v.v. Oom Dagobert. 

De petitie 
Dan nu een notitie over de Praktijkhuispetitie, waarover 
je  alles terug kunt vinden op onze, al zeggen we het 
zelf,  prachtige, door onze  ‘creative  design  wizard’ 
Anouk gebouwde site.  

Het aantal petionarissen op dit moment bedraagt 458 en 
o v e r t r e f t  o n z e a a n v a n k e l i j k e v e r w a c h t i n g e n 
ruimschoots. Maar  volgens ons kunnen er nog wel een 
paar krabbels bij. Hoe mooi zou het zijn als we op de 
sluitingsdatum van de petitie, toevallig ook de 
dag  van  onze eerste officiële kennismaking met  de 
gemeente Haarlemmermeer  naar binnen kunnen 
wandelen met een stapel van minimaal duizend 
handtekeningen? Dus help ons bij het inzetten van een 
ongekende eindsprint: Als je nog niet getekend 
hebt,  teken dan alsnog. Heb je wel getekend, 
‘spread  the word’  en val iedereen die je tegenkomt net 
zolang lastig tot ze hun naam aan de petitielijst hebben 
toegevoegd. 

Wat in het vat zit… 
..... Alweer een oud Hollands gezegde: “Wat in het vat zit, 
verzuurt (bederft) niet.” En voor de komende maand zit 
er  voldoende inspiratie in het vat. Hou onze  website 
en social media goed in de gaten en als je daar toch bent, 
like en deel zoveel als je kan. De SARS-Cov2 crisis maakt 
het helaas  ondoenlijk om live f2f events te organiseren, 
dus we gaan vooral digitaal aan het werk. Reken op korte 
termijn op een aantal  webinars, waarvan de eerste drie 
plaats zullen vinden op resp. 17, 24 & 31/ 10 van 16.00 tot 
17.30. Reserveer deze data en tijden alvast in jullie 
agenda’s. De onderwerpen en hoe je je in kunt 
schrijven volgen snel.  
 

We zullen e.e.a. laten weten via onze site  www.praktijkhuisinspiration.nl  en  via alle  social media waar we actief 
zijn: Instagram, LinkedIn, Facebook en Twitter  (@PHI_2020).   Bereid je ook voor op de start van onze podcast die 
we als ‘werktitel’ ‘Follow Your Dreams’ noemen.  

http://www.praktijkhuisinspiration.nl/
https://www.instagram.com/praktijkhuisinspiration/?hl=en
https://www.linkedin.com/company/praktijkhuisinspiration/?viewAsMember=true
https://www.facebook.com/praktijkinspiration
http://www.twitter.com/
mailto:praktijkhuisinspiration@outlook.com
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Wat kun je doen voor jou Praktijkhuis Inspiration? 
We roepen het al vanaf de kick off en zullen het ook blijven roepen. Praktijkhuis Inspiration komt er niet 
vanzelf. Natuurlijk hebben we Harry Potter proberen te benaderen met de vraag of hij eventjes met zijn 
toverstok zou willen zwaaien, maar niemand weet waar dit whiz kid momenteel uithangt en we kregen al 
onze brieven per kerende uil retour. We zullen dit toverkunstje dus zelf moeten flikken en daarbij hebben 
we  jou hulp keihard nodig! Hulp om van ons Praktijkhuis Inspiration ook jou Praktijkhuis Inspiration  te 
maken. Hieronder zie je wat je voor ons kan doen: 

Social Media: Praktijkhuis  Inspiration  heeft  inmiddels  accounts op  Instagram, Facebook, LinkedIn en 
Twitter. Volg ons waar je kunt, like onze posts, ook al vind je er niks aan en DEEL ons gevraagd en ongevraagd.   

Petitie: Zie het stukje hierover eerder in deze “Inspiration Post”  

Activiteiten: Neem deel aan, kijk of luister naar onze activiteiten, bv onze  webinars,  inspiratiesessies  en 
podcasts. Heb je een goed idee voor een activiteit of wil je zelf een activiteit voor ons organiseren, laat het ons 
weten. Mail ons op praktijkhuisinspiration@outlook.com o.v.v. Activitijd.  

Doneer: Zie het stukje hierover eerder in deze “Inspiration Post”  

Vacatures: We hebben veel ruimte voor mensen die ons als vrijwilliger willen helpen. Nu in onze startfase voor 
hele specifieke zaken, straks in het Praktijkhuis Inspiration voor van alles en nog wat. Dit laatste hebben we in 
ons hoofd, maar nog niet concreet op papier. Dat gaan we zo snel mogelijk doen. Op dit moment in deze cruciale 
startfase zijn we op zoek naar  hele specifieke skills bv. een penningmeester voor ons bestuur,  twee 
bestuursleden, mensen die audio visuele skills hebben, bv.  filmen, editten, geluidsproductie. Verder zijn we op 
zoek naar mensen die  het leuk vinden om zich bezig te houden met  bedrijfsvoering, deelprojecten, bv. 
organiseren van een  fundraise activiteit. En we kunnen heel goed ondersteuning gebruiken op het gebied van 
fondsenwerving, subsidieaanvragen, communicatie en PR.   

Behalve eer, grote dankbaarheid en het deel uit gaan maken van een heel bijzondere en warme familie, kunnen 
we je niet heel veel bieden, maar op dit moment is dat precies hetzelfde loon als wijzelf verdienen. En voor ons is 
dat meer dan welk geld ter wereld ons zou kunnen bieden als het gaat om inspiratie en energie.  

Interesse? Of wil je wat meer van ons weten?  
Mail ons via praktijkhuisinspiration@outlook.com o.v.v. een droombaan.  

mailto:praktijkhuisinspiration@outlook.com
mailto:praktijkhuisinspiration@outlook.com
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Anouk Groeneweg,  
creative designer en turbomotor. 

Lex Vink, co-
founder en hoofdredacteur van 

The Inspiration Post

Asli Hoek, onze founder en 
opperdromer 

THE INSPIRATION POST  
JAARGANG 1, NUMMER 2

The end… 

Aan al het mooie komt een eind, zo ook aan deze “Inspiration Post”. We hopen dat je hem met plezier hebt 
gelezen en dat  je weer voldoende bent  geinformeerd  over de inspirerende Praktijkhuisperikelen. Wil je 
reageren op de inhoud van de “Inspiration Post”, heb je een  leuk idee voor dit schrijfsel of wil je zelf  iets 
schrijven, laat het ons weten. Mail naar praktijkhuisinspiration@outlook.com o.v.v. Wie schrijft, die blijft.  

mailto:praktijkhuisinspiration@outlook.com
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