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Inleiding 

 

Fitconnect. De stichting die awareness, gezondheid en media combineert 

om Friesland en omstreken gezonder te krijgen, met uitdagende 

activiteiten met als uiteindelijk doel om geld in te zamelen voor 

stichting Hartekind.  

 

We proberen scenario’s om sport te creëren waar iedereen beter van 

wordt, deelnemers die gezonder worden, aandacht vragen voor stichting 

hartekind, en mensen stimuleren om hun gezondheid niet voor lief te 

nemen.  

 

Doelen:  

 

- Algemene gezondheid ontwikkeling  

- Aandacht vragen voor gezondheid door leiders (ondernemers) e.d te 

vragen om te participeren aan een van de acties, te sponsoren of 

anders, maar op zn minst bewust worden dan hun eigen gezondheid niet 

van zelf sprekend is en zich bewust laten worden van hun voorbeeld 

functie.  

- Sport activiteiten organiseren voor ondernemers en kinderen waar veel 

media aandacht naar toe gaat.  

- Via de actie aandacht vragen voor stichting hartekind en gezondheid in 

algemene zin.  

 

Case 1:  KNOKKEN MET JE HART.  

 

Knokken met je Hart biedt mensen zonder boksachtergrond (Business 

boxers) een unieke kans. Ervaar de bijzondere wereld van het boksen, 

train in een veilige en aangename omgeving en doe dat ook nog eens om 

geld in te zamelen voor het goede doel. Knokken met je Hart maken 

deelnemers fitter en vitaler dan ooit tevoren. Ze worden sterker zowel 

mentaal als fysiek – weerbaarder, vallen af en krijgen zelfvertrouwen. 

De apotheose – het einddoel – is deelname aan een boksgala: met een 

echte wedstrijd, in een ring, met publiek, op een bijzondere locatie, in 

het hart van de Friese hoofdstad. 

  

Over Business Boxing 

Business Boxing haalt managers, ondernemers en andere professionals uit 

hun comfortzone. Het geeft ze inzicht in het belang van een goede 

gezondheid: voor henzelf en voor anderen. 

In betrekkelijke korte tijd worden ze gestimuleerd en getraind om fitter 

en gezonder te worden. 

 

Case 2:  SLAAN DOE JE MET JE RAKKET  

 

Dag en nacht tennissen voor goede doel 

Een tennistoernooi dat precies één etmaal duurt. Met 24 jongeren die een 

dag en een nacht tennissen. Het evenement vindt plaats in De 

Blokhuispoort (Leeuwarden) en de opbrengst gaat naar stichting 

Hartekind. De tennissers, allen jonger dan achttien jaar, worden 

persoonlijk sponsor en dragen dus zelf bij aan de sponsorpot. De 

organisatie Knokken Met Je Hart (KMJH) organiseerde in december 2019 een 

boksgala in Leeuwarden. Dat succesvol verlopen gala bracht 43.000 euro 

voor Hartekind op.  

 

Dit keer werkte KMJH samen met de Leeuwarder Tennis School (Tennislive). 
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Tijdens het boksgala in het WTC Hotel verzamelden ondernemers geld 

bijeen voor meer onderzoek naar aangeboren hartafwijkingen. Nu zijn het 

jongeren die in actie komen. ,,Want helaas is een hartaandoening nog 

steeds doodsoorzaak nummer één onder kinderen”, zegt Bauke Lodewijk van 

KMJH. ,,En dat lijken veel mensen zich niet te beseffen. Het is daarom 

goed dat we er, met dit tennistoernooi, opnieuw aandacht voor vragen. De 

jongeren werken zich in het zweet voor kwetsbare jongeren.” 

 
Met een sterk bestuurd, support groepen, steun en advies staat 

Fitconnect er uitstekend voor om in de toekomst nog beter, meer en 

efficiënter geld in te zamelen, projecten te runnen en hun 

doelstellingen om jaarlijks €30,000 op te halen voor stichting Hartekind 

en mogelijk andere goede doelen. Om binnen een termijn van 3 jaar Netto 

€75,000 te kunnen ophalen.  

 

 

Missie:  

 

Het ontstaan van Fitconnect is uit ongenoegen over hoe ondernemers 

zich opstellen en omgaan met gezondheid. Zij hebben een 

maatschappelijk voorbeeld  

 

Daarnaast is het eerste concrete plan ingezet om geld op te halen 

voor hartekinderen door het persoonlijke verhaal van de oprichter. 

Zijn zoon is hartekind. Luc de zoon van de oprichter werd geboren met 

verschillende hart kwalen, met 4 maand heeft hij een hart operatie 

gehad.   

 

Na een heftige periode ontstond er een leegte bij de oprichter, zijn 

zoon had de hard klappen in het ziekenhuis alleen moeten doorstaan 

tijdens de ziekte van hun zoon. Die leegte, compensatie gevoel werd 

steeds groter waardoor er actie moest komen.  

 

Door in eerste instantie zijn netwerk te gebruiken, zijn ervaring in 

de vechtsport en event produceren is het eerste project van stichting 

fitconnect, KNOKKEN Met je hart vorig jaar succesvol afgerond. ` 

 

Gezien de werkdruk, netwerk en andere variabelen die hebben 

plaatsgevonden is de kans dat een concurrerende partij ook een boks 

gala zal laten plaats vinden in heel erg klein.   

 

Onze visie is simpel. 2 kleine events en 1 groot gala organiseren per 

jaar. Na de resultaten van vorig jaar, zijn  

 

   Korte en lange termijn beleid plan.  

 

- Netwerk  
- Werkgroepen. Specialistische, communicatie, strategische  
-  Online en socials  
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Doelstelling 

Onze missie is niet in 1 zin te beantwoorden, wij willen met Fitconnect 

een beweging creëren met een zogeheten trickel down effect. Wij willen 

met oa het programma knokken met je hart, ondernemers confronteren met 

hun rol als leider in de maatschappij, die zelf fit en vital moeten 

blijven voor hunzelf, hun familie maar ook hun klanten, werknemers enz.  

 

De combinatie tussen verbinden en sport staat voorop. Het doel 

uiteindelijk is met deze ondernemers events, happenings enz te creëren 

waarbij er geld opgehaald wordt ten goede van een aantal goede doelen. 

Vooralsnog blijft dit stichting Hartekind.  

 

Wij willen elk jaar twintig grote ondernemers stimuleren om hunzelf en 

hun bedrijf gezonder te krijgen. Minder suiker, minder roken, meer 

beweging etc  

 

Elk jaar met onze acties €30,000 ophalen voor het goede doel.  

 
Strategie 

Onze strategie is simpel. Door het succes van het eerste jaar zijn wij 

een happening geworden in het noorden. We leunen op het netwerk van onze 

partners, sponsors en bovenal op de deelnemers die een 

verantwoordelijkheid gevoel krijgen. We werken daarnaast veel met de 

lokale media, en hebben als speerpunten een emotionele traject. 

Kindersterfte, eigen verhalen van participanten die ook zieke kinderen 

hebben gehad, mogelijk harte kinderen. Het 2de speerpunt is het ego van 

de ondernemer. De drang naar prestatie, om beter te worden, voor de 

leeuwen te worden gegooid etc. De roem die erbij hoort om echt de ring 

in te stappen doet veel om de ondernemers in beweging te brengen.  

 

Wat doen we anders dit jaar?  

 

- Meer focus op lifestyle. Eten, slapen, trainen (kracht en conditie) 

naast het boksen.  

- Bedrijfsfitness en bedrijven checks.  

- Personal trainings en voeding cursus voor alle deelnemers  

- Vrijer trainings mogelijkheden.  

 

Huidige situatie 

Door het Corona virus en de onduidelijkheden daarom heen is het lang 

still gebleven.  

Nu er buiten alweer getraind mag worden, en vanaf 1 september weer 

bolscholen open gaan is de tijd om de 2de editie in gang te zetten.  

 

Met het geweldige resultaat van het gala vorig jaar, de enorme pers 
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aandacht, uitverkochte zaal en veel aanmeldingen voor de volgende 

editie. De doelen zijn ruimschoots behaald.  

 

De reputatie is goed, er zijn veel supporters van fitconnect en hebben 

daardoor een extra programma event aangeboord. Namelijk Slaan doe je met 

je racket. Een tennis actie die kinderen 24 uur achtereen laat 

tennissen.  

 

Acties 2020 meer sponsors binnen halen, meer participanten ook. En 

vooral in de productie periode meer vrijwilligers gebruiken.  

 
 

 

 

 

 

 

 

Activiteiten van de organisatie 

 

Concrete werkdoelen.  

 

Stap 1:  

 

-  Communicatie systeem Monday opzetten.   

- Nieuwe bestuur  
- Advies organ opstellen  
- Productie team samenvoegen en opnieuw informeren  
- PR plan maken met social media implementatie  
- Sponsoring plan maken.  
- Crowd sponsoring pagina opnieuw inrichten  
- Site actualiseren  

- Testimonials  
- Nieuwe tekst  
- Aftermovie plaatsen  
- Shirt sponsor regelen (drukken) pagina vernieuwen.  
- Deelnemers en trainers bekend maken  

- Uitnodiging maken voor editie 2020  
- Draaiboek verwerken  
- Boks trainers activeren en benaderen.  
- Design werk: 1) Sponsoring bekend maken. 2) Editie 2020 promo film 
maken ter promotie.  

- Road map maken met critical path over de milestones die gaan komen.  
- Inkoop items weer actualiseren,.  
- Locatie informeren over 2de edite. Informeren over maatregels.  
 

Stap 2: 

 

- Productie event team vast leggen.  
- Show aanscherpen, finetunen e.d  
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Organisatie 

Contact persoon: Bauke Dirk Lodewijk 

Fitconnect/Knokken met je hart 

Bauke Lodewijk 

Willem Lodewijkstraat 67 

8933BJ Leeuwarden 

Rekening: NL39 INGB 0006 1762 78 

E: Info@Knokkenmetjehart. 

Kvk: 74574280 

T: +31 6 2990 9200 

 

 

Bestuur 

- Minke Lodewijk (Voorzitter)  
- Bauke Lodewijk (Vice voorzitter) 
- Carlijn de Graef (Sponsoring)  
- Monique Jansma (Algemeen lid)  
- Glenn Barends (Penning meester)  

 

 
Werknemers 

Fitconnect heeft geen werknemers, en werkt in de basis enkel met 

vrijwilligers. Tijdens events en voor grotere design of productie dingen 

worden professionals ingeschakeld.  

 

 

Financiën 

 

Alles acties hebben een som van €41,000 opgeleverd.  

Er is €17,500 overgemaakt aan stichting haltekind  

Er is €6000,- ik kas gehouden voor de opstart van editie 2020  

Er zijn voor de productie en opstart €17,500 uitgegeven,.   

 

Het werven van gelden 

- Het werven van gelden gaat op een aantal manieren bij Fitconnect.  
- De hoofdmanier is via Knokken met je hart. Daar zijn een aantal 
inkomsten stromen.  

Namelijk:  

 

1) Participatie kosten voor deelnemers.  
2) Sponsoring deelnemers  
3) Inkomsten gala. Tafel verkoop. Loting en Veiling.  
 

 

Beheer en besteding van het vermogen 

De stichting heeft een zeer beperkt vermogen. Dat is ook niet nodig. 

Voor de opstart van nieuwe projecten, en onderhouden van een website en 

communicatie system is budget voor vrijgemaakt.  
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