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Voorwoord 
Alle scholieren van jouw gemeente lopen op een warme vrijdagavond in juni 2024 hand in 

hand het stadion binnen. Hand in hand met hun helden. Hand in hand met ruim 2.000 

sporters met een verstandelijke beperking. Gezamenlijk staan zij op het podium te stralen 

onder luid gejuich van duizenden familieleden, politici en sportliefhebbers.  

Later dat weekend staan zij met hun zelf geknutselde pom-poms en vlammen langs de kant 

bij een G-voetbalwedstrijd. Volleyballen ze met jouw ondernemers en de inwoners met een 

verstandelijke beperking uit jouw gemeente. En op de laatste dag mogen zij de medailles 

omhangen bij Special Olympics gymnast Erik (bekend van DWDD), Special Olympics zwemster 

Maud (bekend van het Jeugdjournaal) en Special Olympics tennisster Imra (bekend van het 

NOS Journaal) en allen bekend als de helden van de #PlayUnified campagne.  

Door de organisatie van de Special Olympics Nationale Spelen 2024 verwezenlijk je ambitie 

nummer één van het Nationaal Sportakkoord: ‘’Inclusief sporten en bewegen’’. De ambitie dat 

iedere Nederlander een leven lang plezier kan beleven aan sporten en bewegen. 

Belemmeringen vanwege leeftijd, fysieke of mentale gezondheid, etnische achtergrond of 

sociale positie nemen we weg.  

De Special Olympics Nationale Spelen staan garant voor trotse, stralende sporters met 

blinkende medailles waarbij elke prestatie wordt gevierd als een overwinning en iedereen de 

kans heeft om te winnen. Zo’n sportevenement heeft een stimulerende werking om meer 

inclusieve kansen te bieden en mensen met een verstandelijke beperking aan het sporten te 

krijgen én houden. Een inclusieve wereld, gedreven door de kracht van sport, waardoor 

mensen met een verstandelijke beperking actief, gezond en gelukkig zijn. 

Bedankt voor jouw interesse om een sportevenement te organiseren dat een bijdrage levert 

aan positief gedrag jegens mensen met een verstandelijke beperking. Bedankt dat je een 

sportevenement wilt organiseren waarbij jong, oud, met beperking en zonder beperking een 

ervaring krijgen die ze voor altijd zullen koesteren. Veel succes met de voorbereidingen van 

jouw bid. Wij kijken er vol verwachting naar uit. 

Ragna Schapendonk  

Directeur Special Olympics Nederland 
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1. Special Olympics Nederland 
Special Olympics Nederland is dé sportorganisatie voor mensen met een verstandelijke 

beperking. Naast de vele gezondheidsvoordelen van sport geeft Special Olympics de sporters 

een kans om te stralen op een podium. Een sportpodium dat hen meer zelfrespect en 

zelfvertrouwen geeft. Zij worden mondiger, zelfstandiger en leren opkomen voor hun eigen 

belangen. Daarmee verbetert de kwaliteit van hun leven, functioneren zij beter in de 

maatschappij en neemt hun geluksgraad toe. 

1.1 Missie en visie 

MI S S I E  

Gedurende het hele jaar sport voor mensen met een verstandelijke beperking stimuleren, 

zodat zij continue de kans krijgen zich te ontwikkelen, plezier te beleven, moed te tonen en 

dit te delen met hun naasten. 

Deze missie is sinds de oprichting in 1968 de missie van Special Olympics en zij blijft de basis. 

Sport is de kern en het middel voor Special Olympics om verandering te bewerkstelligen. In 

de afgelopen jaren is er veel bereikt. De VN-conventie met rechten voor mensen met een 

beperking (in 2016 in Nederland geratificeerd) en het WHO World Report on Disability 

hebben geholpen om mensen met een beperking te zien als gelijkwaardige mensen die zo 

zelfredzaam mogelijk dienen te functioneren in onze maatschappij. Tegelijkertijd is er nog 

veel te doen om taboes te doorbreken en stigma te laten verdwijnen en een inclusieve 

samenleving te realiseren.  

V I S I E  

Een inclusieve wereld , gedreven door de kracht van sport, waardoor mensen met een 

verstandelijke beperking actief, gezond en gelukkig zijn. 

Special Olympics levert niet alleen een belangrijke bijdrage aan het fysieke, mentale en 

sociale welbevinden van de sporter maar levert daarnaast ook een belangrijke en onmisbare 

bijdrage aan een positieve beeldvorming en benadering van mensen met een verstandelijke 

beperking als volwaardige burgers van onze samenleving.  

Changing lives. Changing behavior! 
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1.2 Special Olympics-doelgroep 
Special Olympics-sportactiviteiten zijn bedoeld voor mensen met een verstandelijke 

beperking 

 ongeacht de mate van beperking en of er sprake is van een meervoudige beperking;  

 of met een cognitieve achterstand volgens vastgestelde standaardmethoden zoals IQ 

testen of andere methoden die algemeen geaccepteerd zijn door deskundigen;  

 of met een nauw verbonden ontwikkelingsbeperking; functionele beperkingen in 

zowel leren in het algemeen als aanpassingsvaardigheden (zoals in recreatie, werk, 

onafhankelijk leven, zelfstandigheid). 

1.3 Special Olympics filosofie 
Special Olympics onderscheidt zich van andere sportorganisaties door een 

breedtesportformule met internationale allure en een consistente visie op wedstrijden: 

 Gelijkwaardige kansen: elke sporter krijgt een gelijke kans om tijdens een wedstrijd 

uit te blinken. Het fundamentele verschil tussen Special Olympics-wedstrijden en 

wedstrijden van andere sportorganisaties is dat alle mensen met een verstandelijke 

beperking, ongeacht hun prestatieniveau, kunnen deelnemen aan wedstrijden en een 

kans maken om te winnen. Zij sporten tegen anderen met een gelijk prestatieniveau. 

De indeling van sporters geschiedt door gebruik te maken van het principe 

‘divisioning’. Vervolgens is elke wedstrijd een finale met medaillekansen voor 

iedereen.  

 Meedoen is belangrijker dan winnen: Special Olympics wedstrijden worden 

beoefend in de ware Olympische gedachte. Natuurlijk is winnen bij Special Olympics 

activiteiten belangrijk, zonder strijd geen wedstrijd, maar meedoen is minstens zo 

belangrijk. De eed die de sporters afleggen luidt:  

“Let me win. But if I cannot win, let me be brave in the attempt”  

“Ik ga voor de overwinning. Maar door mijn inzet ben ik al winnaar” 1 

 Voor iedereen: de wedstrijden staan open voor iedere sporter met een 

verstandelijke beperking. 

 Meer dan sport: Special Olympics biedt programma’s aan die verder gaan dan de 

sport en zorgen voor sociale contacten, verbetering van gezondheid, meer 

zelfvertrouwen, zelfredzaamheid en positieve beeldvorming: Healthy Athletes, Torch 

Run, Play Unified en Athlete Leadership. Sport niet alleen als doel op zich, maar ook 

als middel tot verbetering van de kwaliteit van leven van mensen met een 

verstandelijke beperking. 

                                                             

1 Vrij vertaald naar het Nederlands door de Atletencommissie Special Olympics Nederland. 
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1.4 Strategie 2021- 2024 
December 2020 is onze meerjarenstrategie vastgesteld voor de periode 2021-2024. Special 

Olympics richt zich op duurzame sport- en inclusiekansen. Wij sluiten daarmee aan op het VN-

verdrag voor rechten van mensen met een beperking, de Duurzame Ontwikkelingsdoelen 

(SDG’s) van de VN en het Nationaal Sportakkoord van het ministerie van VWS. Met als doelen 

op de lange termijn:   

Changing lives. Changing behavior! 

1. Vaardigere, fittere en zelfredzame sporters. 

2. Beter welzijn van sporters en hun naasten. 

3. Mensen zonder verstandelijke beperking denken en doen inclusiever. 

4. Organisaties zijn inclusiever door het werk van Special Olympics en de invloed van 

sporters.  

Drie strategische pijlers zullen leiden tot het bereiken van deze doelen: 

S T RA T E G I E  1:  V E RB E T E R K WA L I T E I T  E N  BE RE I K  V A N  

S P ORT P ROG RA MMA ’S  L OK A A L  

Om de deelname van sporters aan kwalitatief goed sportaanbod lokaal mogelijk te maken en 

om een gezonde levensstijl en inclusie van mensen met een verstandelijke beperking te 

bevorderen, zullen wij: 

‣ de grootste drempel wegnemen voor sportdeelname én voor G-sportaanbod: de 

afwezigheid van goed kader. Door kennis en vaardigheden van kader te verbeteren 

door trainingen en certificeringen. En door aanbod van specifieke modules binnen de 

sportopleidingen voor toekomstig kader; 

‣ sporters van alle vaardigheidsniveaus, leeftijden en achtergronden betrekken en 

behouden door specifieke activiteiten zoals; Young Athletes/nijntje (voor peuters en 

kleuters), MATP (voor mensen met meervoudige beperking), Play Unified (voor 

mensen met en zonder beperking); 

‣ impactvolle evenementen organiseren; zij ondersteunen de inclusie-ambitie van 

nationale- en lokale sportakkoorden. Evenementen zijn de katalysator en creëren 

legacy door de betrokken samenwerkingsverbanden te adviseren om gezamenlijk G-

sport te ontwikkelen, potentiële G-sporters te werven en Play Unified ontmoetingen 

te bevorderen.  

S T RA T E G I E  2:  E MPOWE R A T HL E T E  LE A D E RS  E N  A N D E RE  I N F L UE N C E RS 

Om inclusief gedrag te bevorderen geven wij sporters en jonge leiders een stem en 

leiderschapsrol. Dit zorgt ervoor dat zij een actieve rol spelen bij het opleiden van andere 

influencers.  
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Wij zullen: 

‣ het aantal Athlete Leaders (lokaal) uitbreiden, laten opleiden en ondersteunen in hun 

voorbeeldrol op podia bij o.a. scholen, bedrijven en sportverenigingen; 

‣ (vrijwilligers) werk in de sport identificeren en beschikbaar maken voor G-sporters, 

eventueel in maatjesverband met jonge leiders;  

‣ door middel van jeugdprogramma's, zoals Play Unified op het schoolplein, bouwen 

aan de ‘Unified Generatie’ van inclusieve denkers en doeners die opgroeien tot een 

netwerk van belangrijke beïnvloeders. 

S T RA T E G I E  3:  B E V ORD E R I N C L US I E V E  A C TI V I T E I T E N  E N  ORG A N I S A T I E S  

Special Olympics zal organisaties inspireren en stimuleren om onrecht en ongelijkheid aan te 

pakken en kansen te creëren voor mensen met een verstandelijke beperking. Wij zullen: 

‣ regionale, nationale en wereldspelen inzetten als impactvolle evenementen en als 

katalysator/stip op de horizon voor Play Unified, G-sportontwikkeling en Athlete 

Leadership.; 

‣ regionale, nationale en wereldspelen inzetten voor het vergroten van bekendheid door 

het delen van verhalen over de impact en events inzetten om te bouwen aan een netwerk 

van  inclusieve denkers en doeners als Legacy; 

‣ organisaties, zoals sportbonden, bedrijven, universiteiten, non-profitorganisaties en 

overheden stimuleren en in staat stellen om inclusieve organisaties te worden door Play 

Unified- en Athlete Leadership benadering. Waardoor mensen zonder beperking 

beseffen dat zij kunnen leren van mensen met een beperking en hen in hun kracht zetten.  
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2. Special Olympics Nationale 
Spelen 
Special Olympics Nationale Spelen zijn impactvolle evenementen en dienen zoals in de 

strategie weergegeven als katalysator/stip op de horizon voor G-sportontwikkeling, Play 

Unfied-ontmoetingen en Athlete Leadership. En zijn impactvol omdat met het evenement 

gebouwd kan worden aan bekendheid, positieve zichtbaarheid en benadering van mensen 

met een verstandelijke beperking en aan een netwerk van inclusieve denkers en doeners als 

Legacy van de Spelen. 

In 2024 vinden voor de dertiende keer de Special Olympics Nationale Spelen plaats. 

Achtereenvolgens vonden deze plaats in: Arnhem (1998), Deventer (2002), Spijkenisse (2004), 

Hoogezand-Sappemeer en Veendam (2006), Amsterdam (2008), Noord Limburg (2010), ’s-

Hertogenbosch (2012), Friesland (2014), Nijmegen (2016) Achterhoek (2018) in 2021 worden 

ze in Den Haag georganiseerd en in 2022 in Twente.  

2.1 Special Olympics Nationale Spelen 2024 
De Special Olympics Nationale Spelen staan gedurende drie dagen (vrijdag, zaterdag en 

zondag) in juni 2024 in het teken van sport, feesten, plezier, nieuwe vriendschappen en 

emotie, waarbij meedoen belangrijker is dan winnen. De sporter staat tijdens het evenement 

centraal.  

Mensen met een verstandelijke beperking kunnen tijdens het evenement op hun eigen 

niveau deelnemen aan wedstrijden in verschillende takken van sport. Er worden tijdens het 

evenement minimaal 16 takken van sport aangeboden.  

De organisator van de Special Olympics Nationale Spelen is verantwoordelijk voor het sportief, 

organisatorisch, financieel en publicitair succes van het evenement. Hij verzorgt de 

sportaccommodaties, verblijfs- en feestaccommodaties, het vervoer, de financiën en zaken 

zoals de communicatie, de veiligheid, ICT, wedstrijdsecretariaat, sponsoring, catering, etc..  

2.2 Deelnemers Special Olympics Nationale Spelen 
Naar verwachting zullen in juni 2024 circa 2.000 -2.500 sporters, 1.000 begeleiders en vele 

duizenden toeschouwers uit heel Nederland te gast zijn in de organiserende stad/regio. 

De Special Olympics Nationale Spelen staan open voor iedereen met een verstandelijke 

beperking van 8 tot 88 jaar. Deelname is mogelijk als de sporter vóór 1 januari 2024 

aangesloten is bij een vereniging die is aangesloten bij een sportbond. Daarnaast gelden de 

voorwaarden die in het Algemene Reglement beschreven staan. De selectie van 

verenigingen/sporters bij inschrijving gebeurt op volgorde van binnenkomst van de 

inschrijving. Het prestatieniveau is geen basis voor selectie.  

https://resources.specialolympics.org/governance-and-leadership-excellence/special-olympics-general-rules/general-rules


  

11  Special Olympics Nationale Spelen 2024   

Deelname aan de Nationale Spelen is voor sporters voorwaarde om aan de lotingsprocedure 

voor een internationaal evenement mee te kunnen doen. 

2.3 Meer dan sport  
De Special Olympics Nationale Spelen zijn meer dan sport. Special Olympics biedt 

programma’s aan die verder gaan dan de sport en zorgen voor sociale contacten, verbetering 

van gezondheid, meer zelfvertrouwen, zelfredzaamheid en positieve beeldvorming: Healthy 

Athletes, Torch Run, Play Unified en Athlete Leadership. Sport niet alleen als doel op zich, 

maar ook als middel tot verbetering van de kwaliteit van leven van mensen met een 

verstandelijke beperking. 
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3. Bidproces en planning  
Er bestaat nu de mogelijkheid om een bid in te dienen voor de organisatie van de Special 

Olympics Nationale Spelen in juni 2024. 

3.1 Bidproces  

B I D B OE K  E N  SE L E C T I E P ROC E D UR E  

Om mee te kunnen dingen naar het organiseren van de Nationale Spelen 2024 dien je te 

voldoen aan de in hoofdstuk 5 gestelde eisen. Het betreft voorwaarden die worden gesteld 

aan het bidboek en de organisatie. Het is een puntsgewijs overzicht van de gevraagde 

informatie. Deze punten dienen in dezelfde volgorde te worden uitgewerkt in het in te 

dienen bidboek, inclusief conceptbegroting.  

Het bidboek dient uiterlijk 29 oktober 2021 digitaal te worden aangeleverd bij Special 

Olympics Nederland. Special Olympics Nederland verzendt een ontvangstbevestiging. 

Nadat de aanmeldingstermijn is verstreken, worden de ingediende bidboeken beoordeeld 

door de bidcommissie. De selectie op basis van de bidboeken leidt tot een advies aan het 

bestuur van Special Olympics Nederland. Het bestuur van Special Olympics Nederland besluit 

op basis van het advies vervolgens welke (maximaal) drie bidkandidaten bezocht worden. Alle 

bidkandidaten die een bidboek hebben ingediend ontvangen schriftelijk bericht of ze 

genomineerd zijn voor een bezoek of niet. 

P RE S E N T A T I E  E N  BE Z OE K  

De geselecteerde bidkandidaten worden verzocht een presentatie en rondleiding op de 

locatie(s) aan de bidcommissie en een vertegenwoordiging van Special Olympics Nederland 

te geven. Tijdens de presentatie en het bezoek krijgen de kandidaten de kans om het 

ingediende bidboek nader toe te lichten.  

De presentaties van de bidkandidaten worden door de bidcommissie beoordeeld. De 

bidcommissie toetst het bidboek en de aanvullende informatie die uit de presentatie naar 

voren is gekomen.  

De rondleiding door de bidkandidaat heeft vooral tot doel nader kennis te maken met de 

bidkandidaat, het bezoeken van een aantal sportlocaties en het Special Olympics dorp, 

waaronder de verificatie van hetgeen gepresenteerd is. Naar aanleiding van het bezoek aan 

de bidkandidaat kan de rangorde in de scoretabel die op basis van het bidboek is gemaakt 

nog wijzigen. Indien de accommodaties bijvoorbeeld wel of niet voldoen aan de gestelde 

eisen of zoals gepresenteerd in bidboek. 
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B E OORD E L I N G 

Nadat de aanmeldingstermijn is verstreken, worden de ingediende bidboeken beoordeeld 

door de bidcommissie. De beoordeling vindt plaats door de ingediende informatie te toetsen 

aan de gestelde selectiecriteria A t/m Z (zie hoofdstuk 5).  

Per criterium is er 1 punt te verdienen. Voldoet de organisator zeer goed dan krijgt hij 1 vol 

punt, voldoet hij goed dan 0,75 punt, voldoende 0.50 punt, matig 0.25 en voldoet niet aan het 

criterium 0 punten. Per criterium geldt tevens nog een wegingsfactor. Criteria die door 

Special Olympics als heel belangrijk worden gezien krijgen een hogere wegingsfactor (max is 

4). Deze wegingsfactor staat in de scoretabel weergegeven. 

De beoordeling op het criterium (b) wordt vermenigvuldigd met de wegingsfactor (a) en 

zorgt voor een totaal score ‘a x b’ op het criterium. Na optelling van alle aldus gewogen 

beoordelingen zal de rangorde van de kandidaten blijken (zie scoretabel). De hoogste score 

die behaald kan worden is 74 punten.  

De kandidaat met de hoogste score op basis van bidboek, presentatie en bezoek kan als de 

‘beste’ worden beschouwd. Aan deze kandidaat wordt de organisatie van het evenement 

toegekend. Special Olympics Nederland behoudt zich het recht voor om de ingediende 

referenties en dergelijke te verifiëren.  
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S C ORE T A B E L   

selectiecriteria (zie hoofdstuk 5) weging oordeel (b) score 

 (a) 0 0,25 0,5 0,75 1 a*b 

A. ervaring organisator (bestuurlijk niveau) 3       

B. CV organisatoren 4       

C. minimaal 16 takken van sport 3       

D. sportaccommodaties voldoen aan eisen 4       

E. ‘Richtlijn Toegankelijkheid Indoor 

Sportaccommodaties’ van Stichting 

Onbeperkt Sportief  

2       

F. bereikbaarheid en situering 

sportaccommodatie 
3       

G. voorzieningen in sportaccommodatie 3       

H. zitgelegenheid in sportaccommodatie 3       

I. (rand-)programma’s 2       

J. legacy-plan 3       

K. capaciteit accommodaties (rand-) 

programma’s 
3       

L. voorzieningen accommodaties (rand-) 

programma’s 
3       

M. situering accommodaties (rand-) 

programma’s 
1       

N. overnachtingsaccommodatie is bestaande 

accommodatie 
4       

O. toegankelijkheid 

overnachtingsaccommodatie 
2       

P. organisator regelt en betaalt vervoer  3       

Q. duidelijke bewegwijzering en routing 3       

R. organisator verzorgt catering conform 

wettelijke regelgeving 
1       
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S. vrijwilligersplan 4       

T. doelgroep ingezet als vrijwilliger 1       

U. veiligheidsplan 4       

V. ICT  2       

W. communicatieplan 3       

X. sluitende en volledige begroting 4       

Y. begroting tussen  

€ 750.000,- en € 1.500.000 
1       

Z. eigen bijdrage deelnemers  2       

AA. schriftelijke financiële toezeggingen  3       

i. Uitsluiting ja / nee 

ii. Geschiktheid ja / nee 

T OE K E N N I N G  E N  BE K E N D MA K I N G  

Naar aanleiding van de beoordeling van het bidboek, de presentatie en het bezoek wordt het 

bestuur van Special Olympics Nederland door de bidcommissie geadviseerd het bid toe te 

kennen aan de beste bidkandidaat. Special Olympics Nederland stelt kandidaten hiervan 

schriftelijk op de hoogte. De toekenning wordt in maart 2022 bekend gemaakt. De winnende 

kandidaat dient vervolgens op korte termijn de organisator op te richten met wie het 

contract zal worden aangegaan. 

C ON T RA C T V ORMI N G  

Na toewijzing van het evenement door Special Olympics Nederland aan de bidkandidaat 

wordt de intentieverklaring tussen beide partijen getekend.  

In de intentieverklaring zijn verantwoordelijkheden nader uitgewerkt, waaronder de 

verplichte oprichting van de organisator, een juridische entiteit, voor de organisatie van het 

evenement. De inhoud van deze bidprocedure en het bidboek vormen een onlosmakelijk 

onderdeel van de intentie-verklaring.  

Met opgerichte organisator wordt vervolgens het contract besproken en gesloten. Hierin 

worden tot in detail wederzijdse rechten en verantwoordelijkheden van de organisator en 

Special Olympics Nederland beschreven.  
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3.2 De planning 
Met betrekking tot het bidproces geldt de volgende tijdsplanning: 

datum (o.v.b.) wat? 

mei 2021 Bidprocedure te downloaden op de site Special Olympics Nederland. 

29 oktober 2021 Uiterlijke datum indienen bidboek bij Special Olympics Nederland.  

november 2021 Beoordeling bidboeken door bidcommissie 

1 december 2021 Advies bidcommissie aan het bestuur van Special Olympics Nederland.  

14 december 2021 Het bestuur neemt een besluit over maximaal drie te bezoeken 

bidkandidaten. Bidkandidaten krijgen hiervan schriftelijk bericht. De drie 

geselecteerde bidkandidaten ontvangen concept-

modelovereenkomsten.  

3, 8 en 10 februari 

2022 

Bidkandidaten worden bezocht door de bidcommissie en een 

afvaardiging van Special Olympics Nederland.  

8 maart 2022 Op advies van de bidcommissie neemt het bestuur een besluit inzake 

toewijzing aan kandidaat. 

maart 2022 Bekendmaking winnende bidkandidaat en ondertekening intentie 

verklaring met bidkandidaat.  

2e kwartaal 2022 Bidkandidaat richt organisator op. Nadat de organisator is opgericht, 

volgt overdracht van de formele verplichtingen van bidkandidaat aan 

organisator. 

10 t/m 12 juni 2022 

tijdens Nationale 

Spelen Twente 

Overdracht vlag van organisator Special Olympics Nationale Spelen 2022 

aan organisator Special Olympics Nationale Spelen 2024 en officiële 

bekendmaking organisator 2024.  

 

3.3 Contactgegevens 
Special Olympics Nederland is uiteraard bereid om vragen te beantwoorden betreffende de 

gevraagde informatie en het proces van aanvragen.  

Special Olympics Nederland  

T.a.v. Ragna Schapendonk 

Orteliuslaan 1041 

3528 BE Utrecht 

Tel. 085 - 4844094 
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E: bidprocedure@specialolympics.nl  

mailto:bidprocedure@specialolympics.nl
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4. Organisatie: rollen en 
verantwoordelijkheden  
Hieronder worden de rollen en verantwoordelijkheden van de betrokken partijen bij Special 

Olympics Nationale Spelen beschreven.  

4.1 Bidcommissie 2024 
Voor deze bidprocedure is door het bestuur van Special Olympics Nederland een 

bidcommissie samengesteld. De bidcommissie adviseert het bestuur van Special Olympics 

Nederland over de toewijzing van het bid.  

De bidcommissie bestaat uit: 

 Maria Hijman (voorzitter) 

 Gerrit van Rijssen (portefeuille: veiligheid, vervoer & logistiek) 

 Odin Wenting (portefeuille: accommodaties) 

 Corine Berkel (portefeuille: evenementenorganisatie en communicatie) 

 Wouter de Groot (portefeuille: legacy en randprogramma) 

Ondersteuning bidcommissie vanuit bureau: Ragna Schapendonk 

4.2 Special Olympics Nederland opdrachtgever 
Special Olympics Nederland vervult de rol van opdrachtgever voor de Special Olympics 

Nationale Spelen 2024. De Stichting Special Olympics Nederland is in Nederland exclusief 

verantwoordelijk voor de organisatie van sportevenementen volgens de richtlijnen van 

Special Olympics Inc. en bezit alle rechten die hieraan verbonden zijn. De Special Olympics 

Nationale Spelen worden georganiseerd onder supervisie van de Stichting Special Olympics 

Nederland. Special Olympics Nederland selecteert en benoemt aan de hand van deze 

bidprocedure de organisator voor de Special Olympics Nationale Spelen 2024. Special 

Olympics Nederland is vervolgens verantwoordelijk voor ondersteuning van de organisator 

met informatie, advies (gevraagd en ongevraagd) en materialen.  

4.3 Bidkandidaat 
De bidkandidaat is een (beoogde) rechtspersoon, die in aanmerking wil komen voor de 

organisatie van de Special Olympics Nationale Spelen.  

De bidkandidaat is verantwoordelijk voor alle aspecten van het bid en voor alle verplichtingen 

die daaruit voortvloeien en/of worden aangegaan.  
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4.4 Organisator - Opdrachtnemer 
Na (of indien door bidkandidaat gewenst: voorafgaand aan) de toewijzing door Special 

Olympics Nederland, wordt door de bidkandidaat, de organisator in stichtingsvorm opgericht. 

Op het moment dat de organisator is opgericht, neemt hij alle rechten en verplichtingen over, 

waar de bidkandidaat zich aan heeft gecommitteerd.  

De organisator vervult de rol van opdrachtnemer voor de organisatie van de Special Olympics 

Nationale Spelen 2024. 

De organisator draagt de volledige organisatorische, juridische en financiële 

verantwoordelijkheid voor de organisatie van Special Olympics Nationale Spelen 2024.  
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5. Selectiecriteria  
Om te kunnen meedingen in de bidprocedure dient de bidkandidaat te voldoen aan de in dit 

hoofdstuk gestelde selectiecriteria. Bidkandidaat dient om dit aan te tonen een bidboek te 

maken. Dit is een puntsgewijs overzicht van de gevraagde informatie.  

Onderstaande punten moeten in dezelfde volgorde worden uitgewerkt in het in te dienen 

bidboek, inclusief een concept begroting.  

5.1 Organisator 
De bidkandidaat c.q. organisator (in oprichting), verder te noemen organisator, dient in staat 

te zijn de Special Olympics Nationale Spelen 2024 te organiseren binnen de door de Special 

Olympics Nederland gestelde randvoorwaarden ten aanzien van tijd, geld, kwaliteit, 

informatie en organisatie. Daarnaast dient de organisator te kunnen beschikken over een 

toereikende organisatie met voldoende capaciteit, kwalitatief personeel en 

evenementenervaring. Het in te zetten verantwoordelijk en leidinggevend personeel (met 

name de eventmanager) beschikt over voldoende vakbekwaamheid en ervaring met 

grootschalige sportevenementen en heeft bij voorkeur affiniteit met de doelgroep. Ook op 

bestuurlijk niveau is het van cruciaal belang dat ervaring met grootschalige evenementen, al 

dan niet in stichtingsvorm, aanwezig is. Het is noodzakelijk dat er binnen het bestuur 

professionele financiële en fiscale kennis en ervaring aanwezig is. 
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S E L E C T I E  ORG A N I S A T OR  

De volgende informatie wordt gevraagd:  

 Welke organisatie(s) dient/dienen het bid in (met contactgegevens); 

 Organisatiestructuur en verantwoordelijkheden bidkandidaat; 

 Voorlopige organisatiestructuur en verantwoordelijkheden organisator (i.o.); 

 Toelichting op vakbekwaamheid en ervaring met grootschalige sportevenementen en 
affiniteit met de doelgroep van het in te zetten verantwoordelijk en leidinggevend 
personeel (met name de eventmanager)  

 Wat is de motivatie om een bid in te dienen?; 

 Draagvlak: welke organisaties ondersteunen het bid; 

 Historie van belangrijke sportevenementen in de regio; 

 Op welke manier zal dit evenement zorgen voor groei van G-sport en Special 
Olympics?: 

 naamsbekendheid landelijk en regionaal;  

 groei in kwaliteit en kwantiteit van sportaanbod voor mensen met een 
verstandelijke beperking; 

 bijdrage aan positieve houding en gedrag ten opzichte van mensen met een 
verstandelijke beperking. 

Daarbij gelden de volgende selectiecriteria ten aanzien van kennis en ervaring en 

organisatie: 

A. Overleggen van referenties, waaruit aantoonbare ervaring blijkt met een aantal recente 
vergelijkbare activiteiten met een soortgelijke omvang. Opnemen als bijlage A. 

B. Overleggen van curriculum vitae van de (beoogd) voorzitter, eventmanager en 
projectmanager sport van de organisator (i.o.). Opnemen als bijlage B. 

5.2 Sport  
De organisator kan een keuze maken uit de takken van sport die bij Special Olympics worden 

beoefend. In overleg met Special Olympics Nederland wordt het definitieve sportprogramma 

vastgesteld. Het minimale aantal sporten tijdens de Nationaal Spelen bedraagt 16. Tevens is 

er de mogelijkheid om sportclinics en -demonstraties te laten verzorgen (bijvoorbeeld door 

bekende sporters of trainers), afhankelijk van het sportschema. Alle sporten zijn gratis 

toegankelijk voor publiek. Aanvullend kunnen takken van sport in de Play Unified-versie 

aangeboden worden. Bij Play Unified-sporten wordt de tak van sport beoefend door een 

sporter met een verstandelijke beperking die ondersteund wordt door een sporter zonder 

verstandelijke beperking. 
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S P ORT RE G L E ME N TE N  

Special Olympics heeft sportreglementen opgesteld voor verschillende sporten. Dit zijn zowel 

zomersporten als wintersporten. Tijdens ieder toernooi organiseren we een divisioning. 

D I V I S I ON I N G 

Divisioning is een systeem waarbij deelnemers naar prestatieniveau worden ingedeeld in 

categorieën. Binnen deze categorie wordt er gestreden om de medailles en vaantjes. Zo is 

iedere wedstrijd een eerlijke en gelijkwaardige strijd en kan iedere sporter, ongeacht zijn 

niveau, succes beleven. 

Op https://specialolympics.nl/sport/ vind je een overzicht van de sporten. Klik op de sport, 

dan vind je het bijbehorende sportreglement. 

Verplichte sporten (16) Vrije keuze Demo sporten 

atletiek badminton softbal 

bocce basketbal gewichtheffen 

bowlen korfbal  

dansen Open Water zwemmen  

golf tafeltennis  

gymnastiek triathlon  

handbal zeilen  

hockey   

inline-skaten   

judo   

paardrijden   

tennis   

veldvoetbal   

wielrennen   

volleybal of beachvolleybal   

zwemmen   

https://specialolympics.nl/sport/
https://specialolympics.nl/sport/atletiek/
https://specialolympics.nl/sport/badminton/
https://specialolympics.nl/sport/bocce/
https://specialolympics.nl/sport/basketbal/
https://specialolympics.nl/sport/bowling/
https://specialolympics.nl/sport/korfbal/
https://specialolympics.nl/sport/dansen/
https://specialolympics.nl/sport/open-water-zwemmen/
https://specialolympics.nl/sport/golf/
https://specialolympics.nl/sport/tafeltennis/
https://specialolympics.nl/sport/artistieke-gymnastiek/
https://specialolympics.nl/sport/handbal/
https://specialolympics.nl/sport/zijlen/
https://specialolympics.nl/sport/hockey/
https://specialolympics.nl/sport/inline-skaten/
https://specialolympics.nl/sport/judo/
https://specialolympics.nl/sport/paardrijden/
https://specialolympics.nl/sport/tennis/
https://specialolympics.nl/sport/voetbal/
https://specialolympics.nl/sport/wielrennen/
https://media.specialolympics.org/resources/sports-essentials/sport-rules/Sports-Essentials-Volleyball-Indoor-Rules-2018.pdf
https://media.specialolympics.org/resources/sports-essentials/sport-rules/Sports-Essentials-Volleyball-Beach-Rules-2018.pdf
https://specialolympics.nl/sport/zwemmen/
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S E L E C T I E  S PORT  

De volgende informatie wordt gevraagd:  

 het aantal en welke takken van sport worden op competitieniveau aangeboden; 

 het aantal en welke takken van sport worden in de vorm van sportclinics en –
demonstraties en Play Unified aangeboden.  

Daarbij geldt het volgende selectiecriterium ten aanzien van de sporten: 

C. Er worden minimaal 16 takken van sport aangeboden, zijnde de verplichte sporten. 

5.3 Sportaccommodaties 
De sportaccommodaties waarin de sportactiviteiten plaatsvinden dienen minimaal te voldoen 

aan sport specifieke eisen van de betreffende Sportbond en aan de wettelijke en de 

NOC*NSF-eisen voor sportaccommodaties.  

S E L E C T I E  S PORT A C C OMMOD A T I E S  

De volgende informatie wordt gevraagd voor elke tak van sport. 

 Beschrijving van de sportaccommodatie:  

a) conform Sportbondeisen 

b) afmetingen (vrije hoogte, breedte, lengte speelveld en obstakelvrije uitlopen) 

c) aantal speelvelden/banen/paarden (zie bijlage 2; overzicht minimale eisen 
sporten Special Olympics Nationale Spelen) 

d) soort ondergrond (gras, zand ingestrooid kunstgras, gravel, etc.) 

e) capaciteit: aantal sporters en toeschouwers 

f) voorzieningen:  

i. EHBO 

ii. overlegruimten 

iii. horeca 

iv. kleed- en wasruimten 

v. ontvangstruimten 

vi. toeschouwersruimten 

vii. wedstrijdleidingsruimten 

viii. warming up-faciliteiten 

ix. voorzieningen voor personen met functiebeperking (MIVA-toilet, 
opstelruimte voor rolstoelgebruikers, etc.) 

g) staat en uitstraling (voeg foto’s en omschrijving toe) 

h) interne toegankelijkheid voorzieningen (voeg plattegrond toe) 
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i) wanneer is de sportaccommodatie voor het laatst sporttechnisch gekeurd 

 Beschrijving van de situering van de sportaccommodatie: 

a) ligging  

b) infrastructurele verbindingen met looppaden, fietspaden en autowegen 

c) ligging ten opzichte van de overige sportaccommodaties d.m.v. een plattegrond 
en afstanden tussen de andere sportaccommodaties in kilometers 

 Beschrijving van het buitenterrein van de sportaccommodatie:  

a) parkeerfaciliteiten 

b) bereikbaarheid met het openbaar vervoer en per auto 

 Bevestiging dat de wedstrijdaccommodatie voldoet aan de wettelijke eisen (o.a. 
bouwbesluit, ARBO-eisen) en dat men in bezit is van exploitatie- en 
gebruiksvergunning (indien verplicht voor accommodatie)  

 Bevestiging dat de sportaccommodatie voor de betreffende tak van sport voldoet 
aan de sportspecifieke eisen van de betreffende sportbond  

 Zijn er eerder grote sportevenementen in de accommodatie gehouden en zo ja, 
welke? 

Daarbij gelden de volgende selectiecriteria ten aanzien van de sportaccommodaties voor 

elke tak van sport: 

D. De sportaccommodaties voldoen aan de wettelijke en de NOC*NSF gestelde eisen voor 
een sportaccommodatie (bij voorkeur keuringsrapport overleggen). 

E. De sportaccommodaties voldoen aan sportspecifieke eisen van de betreffende 
sportbond. 

F. De sportaccommodaties zijn goed bereikbaar en gesitueerd. 

G. De sportaccommodaties hebben alle voorzieningen, zoals vermeld onder  
’f: voorzieningen’. 

H. Voor de sporters, familie, publiek en media is er voldoende zitgelegenheid. 

5.4 Randprogramma’s 
Naast de sporttoernooien organiseert de organisator in aanloop naar, tijdens en na het 

evenement de volgende programma’s en activiteiten die onlosmakelijk onderdeel uitmaken 

van Special Olympics Nationale Spelen.  

1. informatie- en accreditatiebijeenkomsten 

2. openings- en sluitingsceremonie 

3. Torch Run Nederland 

4. genodigden- en familieprogramma 

5. Special Olympics-dorp en feestavond 

6. testevent Special Olympics Regionale Spelen 
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I N F O-  E N  A C C RE D I T A T I E B I J E E N K OMS T E N  

Voorafgaand aan het evenement organiseert de organisator in het land minimaal drie 

informatiebijeenkomsten voor ongeveer 175 coaches en begeleiders per bijeenkomst. En één 

accreditatiebijeenkomst voor (250) coaches en begeleiders. Tijdens deze dagen worden de 

coaches geïnformeerd over de stand van zaken maar ook geschoold in omgang met mensen 

met verstandelijke beperking tijdens een meerdaags sportevenement. 

OP E N I N G S -  E N  S L UI T I N G S C E RE MON I E ( S )  

De gezamenlijke openingsceremonie op vrijdagavond zet de toon voor het evenement en 

vormt een hoogtepunt voor de sporters en het publiek. De openingsceremonie is van een 

hoge kwaliteit, met de uitstraling, professionaliteit en entertainment die past bij een 

nationaal evenement.  

De sporters moeten het uitgangspunt zijn wanneer een programma wordt samengesteld. De 

ceremonie dient ook openbaar via livestream te volgen te zijn. De opening dient vermakelijk 

te zijn voor zowel de sporters als het publiek. De openingsceremonie is bij voorkeur gratis 

toegankelijk. 

De openingsceremonie moet in elk geval uit de volgende elementen bestaan: 

 atletenparade; 

 woord van welkom door een afgevaardigde van het organisatiecomité; 

 woord van welkom door een afgevaardigde van Special Olympics Nederland; 

 de binnenkomst en het ceremonieel hijsen van de Special Olympics-vlag; 

 de binnenkomst van het Special Olympics vuur door Torch Run en het ontsteken van 
de vlam; 

 het uitspreken van de Special Olympics-eed door een official, coach en één of 
meerdere sporters; 

 de verklaring dat het evenement geopend is. 

De sluitingsceremonie kan naar eigen inzicht worden ingevuld decentraal op de sportlocaties. 

In ieder geval dient nadat alle finales zijn geweest en medailles uitgereikt wel ergens centraal 

de Special Olympics vlag te worden neergehaald en het vuur gedoofd.  
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T ORC H RUN   

Net als in de oude Olympische traditie wordt het vuur voor Special Olympics-evenementen 

symbolisch naar de plaats van het evenement gebracht. Het is een eerbetoon aan alle Special 

Olympics-sporters die hun uiterste best gaan doen tijdens de wedstrijden. Stichting Torch 

Run Nederland bestaat uit politie- en brandweermensen die verantwoordelijk zijn voor het 

vuur waarmee tijdens de openingsceremonie de vlam wordt ontstoken. Ook vragen zij door 

middel van acties het gehele jaar door aandacht voor de Special Olympics-sporters.  

Torch Run Nederland is, in overleg met Special Olympics Nederland en de organisator, 

verantwoordelijk voor de route en tijdsplanning van de Torch Run op de vrijdagavond. 

 

G E N OD I G D E N -  E N  F A MI L I E P ROG RA MMA  

Speciaal voor de sponsoren, besturen, Special Olympics Nederland, toekomstige 

organisatoren en andere genodigden wordt er een genodigdenprogramma samengesteld. Zij 

worden in een aparte ruimten ontvangen, waar zij elkaar kunnen ontmoeten. Onderdeel van 

het genodigdenprogramma is een ontmoeting met de sporters, mogelijkheid tot het 

uitreiken van medailles bij de prijsuitreiking, rondleiding langs de wedstrijden en verschillende 

presentaties. In ieder geval is er een speciaal genodigdenprogramma inclusief maaltijd of 

vervangend diner op de vrijdagavond bij de officiële openingsceremonie. 

Daarnaast krijgen familieleden van sporters de gelegenheid om elkaar te ontmoeten en 

ervaringen te delen, op daarvoor aangewezen plekken.  
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S P E C I A L  OL Y MP I C S  D OR P  E N  F E E S T L OC A T I E  

Het Special Olympics dorp is veelal een plek waar gezamenlijk wordt overnacht, gegeten, een 

feestavond wordt gehouden en waar sporters zich kunnen vermaken of een rustpunt vinden 

als ze even niet hoeven te sporten. Hierbij kan gedacht worden aan Healthy Athletes-

activiteiten, sportclinics en -demonstraties, muzikale en artistieke optredens of workshops, 

films en activiteiten waar passief en actief aan kan worden deelgenomen.  

S P E C I A L  OL Y MP I C S  RE G I ON A L E  SP E L E N  

Om ervaring op te doen en ter voorbereiding op de Special Olympics Nationale Spelen 2024 

zal de organisator in overleg met Special Olympics Nederland in 2023 op een nader overeen 

te komen datum de Special Olympics Regionale Spelen (eendaags evenement) organiseren 

op dezelfde locaties en dezelfde organisatoren van de Nationale Spelen (minimaal 4, 

maximaal 6 sporten). 

S E L E C T I E  P ROG RA MMA ’S  E N  A C T I V I T E I TE N  

De volgende informatie wordt gevraagd: 

 omschrijf de verschillende (rand-)programma’s en activiteiten die door de organisator 
georganiseerd dan wel gefaciliteerd worden. 

Het volgende selectiecriterium wordt bij de randprogramma’s gehanteerd: 

I. De (rand-)programma’s en activiteiten worden georganiseerd en voldoen aan de 

verschillende elementen zoals genoemd in deze paragraaf. 

5.5 Legacy-programma 
De Special Olympics Nationale Spelen zijn meer dan sport. Special Olympics biedt 

programma’s aan die verder gaan dan de sport en zorgen voor sociale contacten, verbetering 

van gezondheid, meer zelfvertrouwen, zelfredzaamheid en positieve beeldvorming. Sport 

niet alleen als doel op zich, maar ook als middel tot verbetering van de kwaliteit van leven van 

mensen met een verstandelijke beperking. 

Special Olympics Nederland hecht grote waarde aan een uitgewerkt legacy-plan. De 

activiteiten uit dit plan hebben onder andere tot doel: 

 het betrekken van lokale en regionale scholieren (Play Unified Generatie) bij de Special 
Olympics Nationale Spelen, door hen in het voortraject door Athlete Leaders te laten te 
informeren en tijdens de uitvoering te laten participeren binnen het evenement 

 (jeugd) sporters met en zonder beperking met elkaar in contact brengen en samen 
laten sporten (Play Unified) 

 promotie van sporten en gezonde leefstijl voor mensen met een verstandelijke 
beperking in de breedste zin van het woord 

 promotie van sport onder inactieve mensen met een verstandelijke beperking uit de 
regio (vooral gericht op jeugd en mensen met zware verstandelijke beperking (MATP)) 

Onderdeel van het Legacy-plan maken in ieder geval de volgende activiteiten uit: 
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 Athlete Leadership 

 Play Unified activiteiten 

 Healthy Athletes gezondheidsprogramma 

 MATP 

A T HL E T E  L E A D E RS  

Walk the talk! Binnen Special Olympics werken wij aan versterking van de positie van onze 

sporters en hun ontwikkeling, zodat wij en onze sporters een voorbeeld zijn voor 

sportbonden en andere partners op het gebied van inclusie.  

Athlete Leaders hebben een voorbeeldfunctie ten aanzien van andere atleten.  Zo zijn ze 

veelal actief als vrijwilliger bij een vereniging, als assistent coach, verzorgen het materiaal of 

bemannen de wedstrijdkamer. De Athlete Leaders worden gehoord en intensief begeleid 

vanuit de organisatie en krijgen presentatie-, media- en empowermenttrainingen.  

De Athlete Leaders vertegenwoordigen, promoten en adviseren Special Olympics door het 

geven van presentaties, interviews en advies. Op scholen, bij bedrijven en sportclubs vertellen 

zij hun verhaal; wat hun verstandelijke beperking inhoud en wat sport en Special Olympics 

voor hun leven betekent. De Athlete Leaders dagen vervolgens scholieren, medewerkers en 

clubgenoten uit voor een Play Unified-activiteit.  

P L A Y  U N I F I E D   ( G E NE RA T I E )  

Play Unified-activiteiten zijn ontmoetingen waar mensen met en zonder verstandelijke 

beperking samen een positieve ervaring delen. Jong geleerd is oud gedaan. Wanneer dit van 
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jongs af aan georganiseerd wordt, zal dit het nieuwe normaal worden voor de Play Unified 

Generatie. Kinderen zijn de toekomst en ‘open minded’. 

Denk hierbij aan samen meedoen aan Nijntje Beweegprogramma, samen naar een 

voetbalwedstrijd gaan, samen trainen en samen een overwinning vieren of een nederlaag 

verwerken. Mensen met en zonder verstandelijke beperking samen in de samenleving.  

Iedereen die (soms na wat koudwatervrees) in contact is gekomen met sporters met een 

verstandelijke beperking is ‘op slag verliefd’. De puurheid en de emotie van ‘onze’ sporters 

raakt. De momenten waarbij een sporter boven zichzelf uitstijgt zijn bewonderenswaardig en 

hartverwarmend. Hoe mooi is het om samen die overwinning te behalen en te vieren. Deze 

ervaring, het inzicht en de verrijking die daarop volgt, dat gunnen wij iedereen. Er ontstaat 

een ander beeld en een andere emotie; het levert ambassadeurs op die hun ervaring en 

daarmee positieve beeldvorming en acceptatie verspreiden.  Belangrijker nog, ‘onze sporters’ 

willen er graag bij horen en met mensen zonder beperking sporten.  

HE A L T HY  A T HL E T E S   

Tijdens de Nationale Spelen is het Healthy Athletes gezondheidsprogramma aanwezig met: 

Fit Feet, FUNfitness, Opening Eyes®, Special Smiles®, Health Promotion en Healthy Hearing. 

Al deze programma’s worden uitgevoerd door mensen die als professional in dat vakgebied 

werken onder regie van Special Olympics Nederland. Zij zetten zich vrijwillig en geheel 

belangeloos in. De 

screenings- en de 

gezondheidsadviezen 

zijn gratis toegankelijk 

voor de sporters. Het 

doel is de gezondheid 

van en de toegang tot 

gezondheidszorg voor 

mensen met een 

verstandelijke beperking 

te verbeteren.  

Via reguliere controles 

worden vaak afwijkingen 

of veranderende 

afwijkingen niet 

achterhaald. Een 

verslechterd zicht is 

hiervan een veel voorkomend voorbeeld.   

Het is van groot belang dat het Healthy Athletes gezondheidsprogramma makkelijk 

toegankelijk is voor sporters (liefst gehuisvest in het dorp) en de screeningsmomenten in het 
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programma van de sporter wordt opgenomen. De Clinical Directors van Healthy Athletes zijn, 

in overleg met Special Olympics Nederland en de organisator, verantwoordelijk voor het 

maken van afspraken en het uitvoeren van de screenings. De organisator zorgt primair voor 

de facilitaire zaken. (zie Bijlagen 3; PvE Healthy Athletes) 

 MA T P  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S E L E C T I E  L E G A C Y - P LA N  E N  A C T I V I T E I T E N  

De volgende informatie wordt gevraagd: 

 omschrijf het legacy-plan en activiteiten die door de organisator georganiseerd dan wel 
gefaciliteerd worden. 

Het volgende selectiecriterium wordt bij de randprogramma’s gehanteerd: 

J. Legacy creëren. Special Olympics hecht grote waarden aan een uitgewerkt legacy-plan.  

5.6 Accommodaties (rand-)programma’s 
De volgende (rand-)programma’s en activiteiten vereisen ieder een specifieke accommodatie: 

 openings- en sluitingsceremonie 

 Healthy Athletes programma 

 Special Olympics dorp  

 familie-/supportersprogramma 

 genodigdenprogramma 

 centrale post, informatiebalie en persruimte 

OP E N I N G S C E RE MON I E  

De accommodatie van de openingsceremonie dient voldoende capaciteit te hebben voor 

minimaal 2.000 sporters, 1.000 begeleiders (onder andere coaches), 1.000 vrijwilligers (vanuit 

Motor Activity Training Program (MATP) is 

een door Special Olympics ontwikkeld 

bewegingsprogramma voor mensen met een 

zodanige meervoudige en/of ernstige 

verstandelijke beperking dat meedoen aan 

sportwedstrijden voor hen (nog) niet 

mogelijk is. Binnen de organisatie van de 

Nationale Spelen wordt deze doelgroep ook 

betrokken.  
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de organisator) en 5.000 toeschouwers. De sporters moeten zich op een middenterrein 

kunnen begeven voor de atleten- parade, het hijsen van de vlag en de Torch Run. Voor de 

toeschouwers thuis is er een online live-stream en voor de aanwezige toeschouwers moet 

voldoende zitruimte beschikbaar zijn (waaronder rolstoelplekken en genodigdenplaatsen) en 

cateringfaciliteiten. Voor sporters en toeschouwers moeten de toiletten toegankelijk en ruim 

voldoende aanwezig zijn. Ook dient er een persruimte en bijbehorende faciliteiten 

beschikbaar te zijn. Parkeerplaatsen in de directe nabijheid van de openingsaccommodatie, 

dan wel een shuttleservice zijn een must. 

HE A L T HY  A T HL E T E S   

De zes programma’s (Fun Fitness, Opening Eyes, Happy Feet, Special Smile, Health Promotion, 

Healthy Hearing) hebben naast catering en overnachting een eigen screeningsruimte nodig. 

De accommodatie (denk aan een school, sporthal, kantoorruimte, medische ruimte) wordt 

door de organisator in overleg met de programma’s gefaciliteerd. Het is van groot belang dat 

Healthy Athletes makkelijk toegankelijk is voor de sporters en op een centraal punt liggen, bij 

voorkeur bij het Special Olympics-dorp. 

Voor Healthy Athletes is een minimale ruimte van 1.200 m2 gewenst, waarvan circa 15% als 

centrale wachtruimte en voor het registreren van sporters. De overige ruimte wordt verdeeld 

over de verschillende programma’s, Special Smiles wenst circa 50 m2 en Opening Eyes circa 

150 m2. De accommodatie beschikt per screeningsruimte verder over water, elektra en 

WIFI/internetaansluitingen. 

S P E C I A L  OL Y MP I C S - D ORP  

De accommodatie dient een capaciteit te hebben voor minimaal 2.300 sporters, 1.000 

begeleiders en 1.000 vrijwilligers (vanuit de organisator). De accommodatie heeft goede 

voorzieningen (krachtstroom, toiletten, podium, licht en geluid) om catering en feest 

optimaal te faciliteren. 

De volgende activiteiten vereisen ieder een specifieke accommodatie. 

I N F O-  E N  A C C RE D I T A T I E B I J E E N K OMS T E N  

Online informatiebijeenkomsten verspreid over drie dagen, ongeveer acht maanden 

voorafgaand aan het event. Daarnaast is er een fysieke accreditatiebijeenkomst voor 

ongeveer 250 personen gewenst binnen veertien dagen voorafgaand aan het event voor alle 

coaches en begeleiders, waarbij zij ook de gelegenheid krijgen om een bezoek te brengen aan 

het Special Olympics-dorp en de sport-accommodaties. Tevens worden hier ook de 

accreditatiepassen uitgereikt. De accreditatiebijeenkomst dient ook online gevolgd te kunnen 

worden.  

G E N OD I G D E N P ROG RA MMA  

Voor de ontvangst van genodigden dient er bij de accommodatie van de openingsceremonie 

én bij het Special Olympics dorp een ruimte te worden ingericht voor circa 300 personen 
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inclusief de 75 genodigden van Special Olympics Nederland. Zij worden uitgenodigd voor de 

openingsceremonie, inclusief voorafgaand een maaltijd of vervangend diner en achteraf 

hapjes en drankjes. 

Daarnaast zal er op de zaterdag een speciaal genodigdenprogramma worden samengesteld 

voor circa 100 personen, waarbij er een tour langs (een aantal van) de sportaccommodaties 

gaat. Tevens dient er een ruimte beschikbaar te zijn voor presentaties met een capaciteit voor 

100 personen inclusief audiovisuele voorzieningen en dient er een lunch verzorgd te worden 

voor het gezelschap. 

F A MI L I E P ROG RA MMA  

Om sporters blijvend te laten sporten is aanmoediging en ondersteuning vanuit familie en 

omgeving essentieel. Het is belangrijk dat er ruimten zijn waar sporters en familie elkaar 

kunnen treffen en gezamenlijk een hapje/drankje kunnen nuttigen, dan wel activiteiten 

kunnen ondernemen. Hierbij kan gedacht worden aan outdoor funpleinen/fanzones. 

P E RS RUI MT E  

Centraal gelegen bij het Special Olympics-dorp wordt een kleine persruimte ingericht 

afgestemd op het communicatieplan, waar de pers interviews kan houden en artikelen uit kan 

schrijven (minimaal 5 werkplekken met snelle WIFI/internetverbinding). De pers dient vrije 

toegang te krijgen tot de openingsceremonie op de vrijdag, waarvoor ook een separate 

persruimte dient te worden ingericht binnen de accommodatie van de opening. Tevens kan 

de pers op eigen gelegenheid op de zaterdag en zondag binnen diverse sportaccommodaties 

wedstrijden bekijken en ter plekke reportages maken. 

C E N T RA L E  P OS T  E N  I N F OB A L I E  

Het ‘bureau’ van de organisator dient op de evenementenlocatie (Special Olympics-dorp) 

gefaciliteerd te worden in een (kantoor-)ruimte voorzien van elektra en 

WIFI/internetaansluitingen. Deze locatie is het centrum van de organisatie van waaruit alles 

wordt georganiseerd. Tevens is hier een informatiebalie aan gekoppeld, waar sporters, 

coaches en vrijwilligers terecht kunnen voor informatie en vragen.  

S E L E C T I E  A C C OMMOD A T I E S  ( RA N D - ) P ROG RA MMA ’S  

Geef een beschrijving van de volgende accommodaties: 

 Openingsceremonie  

 situering 

 capaciteit voor 

• sporters, coaches en begeleiders 
• toeschouwers  
• pers 
• genodigden 

 Healthy Athletes; 
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 situering, capaciteit en afmetingen 

 soort accommodatie (school, tent, sporthal, kantoorruimte of andere 
geschikte ruimte) 

 Special Olympics dorp; 

 ligging 

 soort accommodatie 

 afmetingen en capaciteit 

 voorzieningen 

 aantal beschikbare slaapplaatsen 

 info- en accreditatiebijeenkomsten 

 genodigdenprogramma 

 tijdens openingsceremonie 

 op de zaterdag 

 familieprogramma 

 persruimte binnen het Special Olympics-dorp 

 centrale post en infobalie 

Daarbij gelden de volgende selectiecriteria ten aanzien van de accommodaties: 

K. De accommodaties dienen over voldoende capaciteit te beschikken. 

L. De sportaccommodaties hebben alle voorzieningen als omschreven in deze paragraaf. 

M. De accommodaties zijn centraal gesitueerd.  

5.7 Overnachtingaccommodaties 
De organisator zorgt voor overnachtingsaccommodatie voor de sporters en coaches, waar zij 

op de vrijdag- en zaterdagnacht kunnen overnachten (het Special Olympics dorp). Hierbij kan 

worden gedacht aan vakantieparken, vakantiehuisjes, jeugdherbergen, etc. in de buurt van de 

Nationale Spelen. Het geniet de nadrukkelijke voorkeur om alle sporters, coaches en 

begeleiders binnen één accommodatie onder te brengen. De minimale capaciteit bedraagt 

2.500 slaapplaatsen. 

Daarnaast wordt aan vrijwilligers (onder andere Healthy Athletes), gasten en officials de 

mogelijkheid geboden om in de omgeving te overnachten. Het is gewenst dat de organisator 

hiervoor een aantal mogelijkheden aandraagt. 

S E L E C T I E  OV E RN A C HT I N G A C C OMMOD A T I E S  

Geef een beschrijving van de overnachtingaccommodaties met de volgende kenmerken: 

 soort accommodatie  

 situering ten opzichte van de sportaccommodaties 

 capaciteit  
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 voorzieningen 

Hieronder volgt een programma van eisen, waaraan de (tijdelijke) verblijfsaccommodatie 
dient te voldoen: 

Voorziening Minimale eis 

slaapvoorziening max. 12 personen per slaapzaal (3 coaches, 9 
sporters) 

 voorzien van wanden 

 voorzien van vloerbedekking 

 goede bedden (geen veldbedden) en matras 

 kluisjes/lockers voor spullen aanwezig 

 goed geventileerd en eventueel indien nodig 
mogelijkheid tot verwarmen 

toiletvoorzieningen min. 1 toilet per slaapzaal in directe 
omgeving aanwezig (scheiding dames en 
heren) 

wasvoorzieningen min. 2 wasvoorzieningen / wastafels per 
slaapzaal in directe omgeving aanwezig 

rustruimten/stilteruimte 1 rustruimte (2 bedden) per 6 slaapzalen 

ontspanningsruimten 1 ontspanningsruimte per 6 slaapzalen 
(ruimte met zithoek (banken), eethoek 
(tafels en stoelen) en mogelijkheid om koffie 
en thee te zetten 

entertainmentruimten 1 entertainmentruimte (ruimte met t.v., en 
b.v. tafeltennistafel etc.) per 6 slaapzalen 

bewegwijzering routing en nummering slaapzalen 

duidelijke routing voor noodgevallen nooduitgangen goed aangeven 

medisch/beveiliging personeel 24 uurs zorg en beveiliging 

elektramogelijkheden oplaadpunten voor elektrische rolstoelen en 
telefoon 

nachtlampjes 

WIFI vrij gebruik van WIFI binnen de 
accommodatie 
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Daarbij gelden de volgende selectiecriteria ten aanzien van de overnachtingaccommodaties: 

N. De organisator verzorgt en betaalt voor overnachtingaccommodatie(s), dit is/zijn een 
reeds bestaande accommodatie(s) met goede en voldoende (sanitaire) voorzieningen 
voor de sporters, coaches en begeleiders. 

O. De overnachtingaccommodatie(s) is/zijn rolstoeltoegankelijk  
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5.8 Vervoer en logistiek 
De organisator zorgt voor vervoer tussen de sportaccommodaties, het Special Olympics dorp, 

de overnachtingaccommodatie en de openingsceremonie. Daarnaast zorgt de organisator 

onder andere voor duidelijke bewegwijzering (in kleur en met pictogrammen), 

routebeschrijvingen en routing in en tussen de accommodaties. 

S E L E C T I E  V E RV OE R E N  L OG I S T I E K  

Beschrijf en bevestig dat organisator zorgt voor bewegwijzering (op het terrein, naar en 

tussen de accommodaties en in de accommodaties) en routebeschrijving. 

Beschrijf het vervoer voor:  

 sporters en begeleiders (te verzorgen door de organisator) 

 toeschouwers  

 genodigden/gasten 

 media 

 vrijwilligers 

Daarbij gelden de volgende selectiecriteria: 

P. Het vervoer van de sporters en begeleiders wordt volledig door de organisator 
georganiseerd en betaald. 

Q. De organisator zorgt voor duidelijke goede bewegwijzering (in kleur en met 
pictogrammen) en routing in de accommodaties, naar de voorzieningen, tussen de 
accommodaties en op het terrein. 

 

5.9 Catering  
De organisator verzorgt en betaalt de catering tijdens het evenement. Dit houdt onder 

andere in het verstrekken van de lunchpakketten (zaterdag en zondag) en het avondeten 

(vrijdag (take-away) en zaterdag) voor de alle sporters, begeleiders en vrijwilligers en ook het 

ontbijt (zaterdag en zondag) op de verblijfsaccommodaties. Het is wenselijk dat gezond eten 

en drinken centraal staat. Tevens bestaat er de nadrukkelijke wens dat er aandacht is voor 

duurzaamheid, bijvoorbeeld in de vorm van milieuvriendelijke disposables (geen plastic), 

afvalscheiding, etc.  

Er dient rekening gehouden te worden met dieetwensen/allergieën. De organisator moet dit 

inventariseren en hierin voorzien tijdens de uitgifte van alle maaltijden. 

Tot slot dient de organisator te voorzien in de catering tijdens de feestavond, waarbij 

minimaal 3 drankjes (non-alcoholisch) en 2 snacks per persoon worden aangeboden. 

Gedurende het gehele evenement wordt er geen alcohol verstrekt. 
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Voor toeschouwers dient de verkoop van eten en drinken beschikbaar te zijn.  

Degene die de eet- en drinkwaren bereidt, verwerkt, vervoert of behandelt moet aan de 

wettelijke regelgeving voldoen en over de hiertoe vereiste documenten beschikken. 

S E L E C T I E  C A T E RI N G  

Beschrijf de catering voor: 

 sporters en begeleiders 

 toeschouwers 

 genodigden 

 media 

 vrijwilligers 

Beschrijf: 

 door wie de catering uitgevoerd wordt, (door een professionele cateraar in 
samenwerking met plaatselijke sportvereniging, door een werkorganisatie die 
samenwerkt met de doelgroep, etc.) 

 op welke locaties de catering uitgevoerd wordt en in welke ruimte(n)  

 bevestig dat de catering voldoet aan de wettelijke regelgeving 

Daarbij geldt het volgende selectiecriterium: 

R. De catering van de verschillende doelgroepen wordt volledig en conform 
voedselwetgeving door de organisator georganiseerd.  

 

5.10 Vrijwilligers 
Het evenement staat of valt met goede vrijwilligers. Voor de organisatie van de Nationale 

Spelen wordt zoveel mogelijk gewerkt met vrijwilligers en met stagiaires van HBO- en MBO-

opleidingen. Slechts een klein deel van de organisatie werkt op professionele basis. De 

organisator stelt voor de werving en selectie van vrijwilligers een vrijwilligersplan op waarin 

omschreven wordt hoe de werving en de training van algemene en sporttechnische 

vrijwilligers georganiseerd wordt.  

Special Olympics Nederland wil dat mensen met een verstandelijke beperking niet alleen 

deelnemen aan het evenement als sporter, maar ook meehelpen in de organisatie als 

vrijwilliger, in de catering etc. Het inzetten van de doelgroep binnen het evenement is 

derhalve zeer gewenst.  

V E RK L A RI N G  OMT RE N T  G E D RA G  

Ten aanzien van de inzet van alle medewerkers, begeleiders, coaches en vrijwilligers geldt dat 

iedereen dient te beschikken over een Verklaring Omtrent Gedrag. De organisator dient 
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ervoor te zorgen dat deze verklaring voor de volledige organisatie wordt aangevraagd en ook 

daadwerkelijk verstrekt is per individu voorafgaand aan het evenement. Op verzoek dient 

deze verklaring tijdens het evenement overlegd te kunnen worden. 

S E L E C T I E  V RI J WI L L I G E RS  

Beschrijf met betrekking tot de algemene (organisatie, ICT, beveiliging, parkeren, logistiek, 

catering, promotie etc.) en sporttechnische (scheidsrechters, wedstrijdsecretariaat, 

accreditatie, etc.) vrijwilligers: 

 hoe zij geworven zullen worden 

 waar zij geworven worden 

 hoe zij getraind worden 

 hoe en door wie zij begeleid zullen worden 

 hoe zij vergoed worden 

 welke gedragsregels m.b.t. veilig sportklimaat worden gehanteerd 

 

Daarbij gelden de volgende selectiecriteria: 

S. De organisator heeft een goed vrijwilligersplan. 

T. Mensen met een verstandelijke beperking worden direct als vrijwilliger bij de organisatie 
van het evenement betrokken. 
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5.11 Veiligheid 
De organisator is juridisch verantwoordelijk voor de organisatie van het evenement en de 

veiligheid van de deelnemers en medewerkers.  

De organisator stelt een veiligheidsplan op. Dit veiligheidsplan bevat een aantal essentiële 

onderdelen zoals de vergunningen, verzekeringen, beveiliging, EHBO, accreditatie, 

calamiteiten (onder andere bij nationale rouw, noodweer en pandemie), gedragsregels etc.. 

Het plan dient tot stand te komen in nauwe samenwerking met de betreffende 

overheidsinstellingen. Het gehele plan dient veertien dagen voorafgaand aan het evenement 

gereed te zijn. De kosten voor de aansprakelijkheidsverzekering alsmede de 

evenementenverzekering komen voor rekening van organisator. 

S E L E C T I E  V E I L I G HE I D  

Beschrijf: 

 welke onderdelen in het veiligheidsplan zullen worden opgenomen. 

Daarbij geldt het volgende selectiecriterium: 

U. Het toekomstig veiligheidsplan van de organisator bevat de juiste onderdelen.  

 

5.12 ICT  
Alle sporters, vrijwilligers, begeleiders, VIP’s en overige organisatoren dienen zich te 

registreren. Hiervoor geldt een registratieprocedure. Tijdens het evenement bezitten alle 

aanwezigen een accreditatiepas. Deze passen dienen door organisator te worden 

geproduceerd. Om de registratie en accreditatie goed te laten verlopen zorgt de organisator 

voor een goede ICT-infrastructuur. Informatie is direct oproepbaar en toepasbaar op de 

verschillende locaties. 

Daarnaast wordt goede ICT-infrastructuur ingezet voor de livestream van de opening, 

sportwedstrijden, de online informatiebijeenkomsten en accreditatiebijeenkomst.  

S E L E C T I E  I C T  

Beschrijf: 

 hoe de registratie en accreditatie van deelnemers, begeleiders en vrijwilligers wordt 
georganiseerd. Special Olympics Nederland biedt hiervoor een geautomatiseerd 
inschrijfsysteem aan dat door organisator kan worden ingezet. 

 hoe ICT infrastructuur wordt ingezet voor livestreams en online bijeenkomsten. 

Daarbij geldt het volgende selectiecriterium 

V. De registratie en accreditatie van deelnemers vindt plaats via een digitaal 
registratiesysteem voor evenementen en alle informatie is direct oproepbaar en 
toepasbaar.  Verschillende activiteiten worden online georganiseerd.  
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5.13 Communicatie 
De organisator geeft in een communicatieplan zijn plannen weer voor de communicatie over 

en de promotie van de Nationale Spelen. Daarin komen de diverse doelgroepen (sporters, 

vrijwilligers, sponsoren, publiek etc.), communicatiedoelstellingen, de communicatiemiddelen 

(posters, flyers, sponsorpropositie, website, sociale media), de betrokkenheid van de media, 

maar ook bijvoorbeeld ‘city dressing’ aan bod.  

S E L E C T I E  C OMMUN I C A T I E  

Geef een beschrijving van het communicatieplan op hoofdlijnen: 

 communicatiedoelstellingen 

 doelgroepen die centraal staan in het communicatieplan 

 communicatiemiddelen 

 tijdpad voor de inzet van communicatiemiddelen 

Daarbij geldt het volgende selectiecriterium 

W. De organisator heeft een goed concept communicatieplan. 

 

5.14 Financiën 
De organisator is juridisch en financieel verantwoordelijk voor de organisatie van het 

evenement tot en met de liquidatie van de Stichting. Daarvoor dient hij een sluitende 

begroting op te stellen. Van de organisator wordt verwacht dat hij het benodigde geld bijeen 

brengt. Dit kan door bijvoorbeeld subsidie, sponsor-, fondsenwerving of korting op 

(sport)accommodaties van de gemeente. Daarnaast kunnen ook de levering van 

diensten/producten in natura worden aangewend. 

Deze bidprocedure bevat een modelbegroting (ook digitaal op te vragen) bestaande uit drie 

tabbladen. U dient de voorlopige begroting op te stellen conform het format en toe te 

voegen. De definitieve begroting wordt in overleg met Special Olympics Nederland 

vastgesteld. In de begroting dienen alle kosten inzichtelijk te worden gemaakt. Ook kosten 

voor zaken die in natura geleverd worden, zoals gesponsorde accommodatie, personele inzet, 

vervoer etc. dienen zowel aan baten- als de lastenzijde van de begroting weergegeven te 

worden.  

Als richtlijn voor de begroting hanteren wij dat deze tussen € 750.000 en € 1.500.000 dient 

te liggen. Binnen deze bandbreedte is het realistisch om een prachtig evenement te 

realiseren, waarbij de sport centraal staat. De ambitie om ‘the best games ever’ te 

organiseren, wordt van harte ondersteund; het hoeven echter niet de ‘duurste games ever’ te 

worden, vandaar het maximum bedrag.  
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De eigen bijdrage van de deelnemers en begeleiders mag in de begroting maximaal € 75 pp 

bedragen voor de kosten voor overnachting en catering (alleen catering is € 50). Tevens is er 

een verplichte fee van €50.000 te betalen aan Special Olympics Nederland voor 

ondersteuning en de rechten. Ook dient in de begroting het bedrag van €5.000 opgenomen 

te worden voor organisatie van Torch Run en dekt Special Olympics Nederland, € 25.000 van 

de kosten voor het faciliteren van Healthy Athletes.  Voornoemde bedragen zijn inclusief BTW. 

S E L E C T I E  F I N A N C I Ë N  

Beschrijf: 

 welke organisatie zich garant stelt voor een eventueel tekort/verlies (gemeente, 
provincie of andere orgaan)? 

De volgende stukken moeten bij het bidboek gevoegd zijn: 

 sluitende begroting conform model in de bijlagen. Hierbij is het verplicht alle kosten 
in te vullen. PM-posten zijn niet aanvaardbaar. Indien men niet alle posten in de 
kolom ‘kosten’ en/of ‘opbrengsten’ kan invullen, mag men ook alleen de kolom 
‘subtotalen’ invullen.  

 voorlopig dekkingsplan 

a) omschrijf de (potentiële) sponsoren en suppliers  

 overleg toezeggingen met concrete bedragen 

b) omschrijf de (potentiële) subsidiënten 

 overleg toezeggingen met concrete bedragen 

Daarbij gelden de volgende selectiecriteria: 

X. Begroting is sluitend en alle subtotalen zijn ingevuld. 

Y. Begroting ligt tussen € 750.000 en € 1.500.000 prijspeil 2021. 

Z. Eigen bijdrage van deelnemers is maximaal € 75 voor overnachting en catering en  
€ 50 voor catering, bij voorkeur goedkoper. 

AA. Organisator overlegt zoveel mogelijk schriftelijke toezeggingen van suppliers en 
sponsoren, fondsen en subsidiegevers. 

5.15 Uitsluiting en geschiktheidscriteria 
Tot slot zijn de uitsluiting- en geschiktheidscriteria van toepassing. Het door de bidkandidaten 

ingediende bidboek, inclusief de begroting dient compleet te zijn. Het ongemotiveerd 

ontbreken van gegevens kan leiden tot het niet verder beoordelen. Als de bidkandidaat om 

welke reden dan ook niet in staat is om de gevraagde gegevens compleet te overleggen, 

dient de bidkandidaat aan te geven wat de reden daarvan is. Special Olympics Nederland 

behoudt zich het recht de ingediende referenties en dergelijke te verifiëren. 

Daarnaast wordt een bidkandidaat van deelname aan de bidprocedure uitgesloten die:  

 in staat van faillissement of surseance verkeert; 
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 tegen wie faillissement is aangevraagd; 

 veroordeeld is voor een delict dat door zijn aard de professionele integriteit van de 
bidkandidaat in het gedrang brengt. 

 niet voldaan heeft aan alle verplichtingen ten aanzien van de betaling van de sociale 
verzekeringslasten en belastingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van 
Nederland. 

i. Bevestig in het bidboek dat geen van bovenstaande van toepassing is.  

De bidkandidaat dient tevens minimaal aan de volgende geschiktheidscriteria te voldoen: 

 de bidkandidaat staat ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel; 

 de bidkandidaat beschikt over voldoende financiële draagkracht om de Special 
Olympics Nationale Spelen 2024 te kunnen organiseren;  

 de bidkandidaat is een rechtspersoon. 

 

ii. Bevestig in het bidboek dat bovenstaande van toepassing is.  
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6. Bijlagen 
Alle bijlagen zijn te downloaden op https://specialolympics.nl/evenement-organiseren 

 

B I J L A G E  1:  F ORMA T  V OOR D E  BE G ROT I NG  N A T I ON A L E  S PE L E N  2024 

 

B I J L A G E  2:  OV E RZ I C HT  MI N I MA L E  E I SE N  S P ORT E N  N A T I ON A LE  S PE L E N 

 

B I J L A G E  3:  P V E  HE A L T HY  A T HL E T E S  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://specialolympics.nl/evenement-organiseren
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085 484 4094 

info@specialolympics.nl 

www.specialolympics.nl  

mailto:info@specialolympics.nl
http://www.specialolympics.nl/

