DOE MEE!

SAMEN
LOSSEN WE
GROTE
PROBLEMEN
KLEIN OP
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#HARTINDEFIK
CLUB FIK: HET CLUBHUIS VAN #FRISDENKERS EN
#ANDERSDOENERS
Coronatijd heeft Hart In De Fik definitief naar 'the next level' gebracht.
Ooit begon het als platform waar je sprekers, locaties en bedrijfsuitje met social impact kon
vinden. Gaandeweg ontdekte Michèle dat haar grote toegevoegde waarde juist zat in het
faciliteren van kansen, de spil en sparringpartner zijn voor deze toffe pioniers. Door
regelmatig in te checken, te horen wat iemand bezig houdt en zo haar meedenk-kracht,
support én netwerk te bieden. De échte slagkracht van Hart In De Fik zit in de juiste
mensen binnen de club met elkaar te verbinden waardoor ze kunnen versnellen.
Door het bundelen van krachten, kennis, netwerk, waardoor we met elkaar nog meer
impact en beweging realiseren in onze maatschappij. In het 'online' en 'offline' clubhuis
van Club Fik komen deze gamechangers bij elkaar. Ze inspireren elkaar, lachen met elkaar,
leren van elkaars kennis en ervaring, durven te experimenteren, te innoveren, werken
samen, geven elkaar morele en praktische support én kunnen gebruik maken van het Hart
In De Fik podium. Zo bouwen we samen aan een toekomstbestendige wereld.
Doe ook mee. Dan lossen we samen grote problemen, klein op.

ERVAAR HET ZELF
Proef de sfeer en ontdek onze clubleden!! Omdat wij
jou een superinspirerende verschilmaker vinden,
willen we je van harte uitnodigen om aan te sluiten
bij de leukste club van frisdenkers. Ontdek op
www.hartindefik.nl/impactmakers wie al meedoen.
We hopen je heel snel in het leukste clubhuis te
ontvangen.
06-27082257(ma-vr 08:00–18:00 uur)
mail@hartindefik.nl
www.hartindefik.nl
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JOIN THE MOVEMENT
Doe mee en word lid van Club Fik.
Je maakt deel uit van de Hart In De Fik beweging
Sparringpartner: regelmatige check-in door en verbindingskracht van
Michèle
2 x per jaar treft Club Fik elkaar in ons pop-up honk.
Maandelijkse (online) FIK-boekenclub door leden van Club Fik
Wissel kennis, ervaring en netwerk uit met gelijkgestemde
bewegingversnellers
Je eigen online Hart In De Fik profiel. Geïnteresseerden komen zo direct
met jou in contact. Komt daar business uit, dan is 100% voor jou. Ook
kun je het inzetten als het Club Fik 'smoelenboek'.
Onze ambitie is middels co-creatie een inspirerend Hart In De Fik
podium te creëren: blog, podcasts, talkshow, social media, en events
I.v.m. corona zijn we voorzichtig met het organiseren van offline events.
We onderzoeken diverse veilige opties. Zodra we meer weten, laten we
je dit weten.

LIDMAATSCHAP CLUB FIK 2020
€ 399,00 per jaar excl. 21% BTW
( omgerekend € 33,25 per maand)

0627082257 (ma-vr 08:00–18:00 uur)
mail@hartindefik.nl
www.hartindefik.nl
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FIK TIPS

ZO HAAL JE HET MEESTE UIT JE LIDMAATSCHAP

'Sparren en bomen' met Mies
Zoek je kennis, een ingang of meedenkkracht voor jouw idee. Of heb je behoefte aan een
'bakkie inspiratie' Maak gebruik van de matchmakers- en sparringkracht van Michèle. Zij
houdt regelmatig contact met alle Club Fik-leden en is op de hoogte van ieders krachten. Ze
helpt jou als pionier te versnellen met impact maken.
Connect met de community
Ontdek de andere FIK members, ontmoet ze tijdens online en offline events en wissel
kennis, ervaring en 'sterke' verhalen uit.
Zorg voor een actueel profiel
Als mens, ondernemer of professional ben je continu in ontwikkeling. Verandert er iets in je
verhaal? Zijn er mooie nieuwe foto’s van je gemaakt? Laat het ons weten
Deel je mediamoment
Wordt er een interview met je gehouden, een artikel over jou geschreven? Deel dit zo snel
mogelijk met ons, dan helpen we je om het bekend te maken.
Durf te vragen
Heb je een tof idee? Wil je een frisse blik of een bak meedenkkracht? Stel je vraag aan
andere FIK members, bel Michèle of stuur een mail naar mail@hartindefik.nl.

JOIN CLUB FIK:
DE LEUKSTE FRISDENKERSSCLUB
We kunnen misschien niet de hele wereld
veranderen, maar met elkaar kunnen we absoluut
een wereld van verschil maken.

06-27082257 (ma-vr 08:00–18:00 uur)
mail@hartindefik.nl
www.hartindefik.nl

