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1. Special Olympics 

Special Olympics Nederland is dé sportorganisatie voor mensen met een verstandelijke 

beperking. Naast de vele gezondheidsvoordelen geeft Special Olympics de sporters een kans 

om te stralen op een podium. Een podium 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 en neemt hun geluksgraad toe. 

1.1  Missie en visie 

M I S S I E  

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

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

en dit te delen met hun naasten. 

Deze missie is al meer dan 50 jaar de missie van Special Olympics en het 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 om zo een inclusieve 

samenleving te realiseren. 

V I S I E  

Sport opent harten en beïnvloedt houding en gedrag jegens mensen met een verstandelijke 

beperking positief. Sport creëert wereldwijd een inclusieve samenleving. 

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 van mensen met een verstandelijke beperking als 

volwaardige burgers van onze samenleving.  

Changing lives. Changing attitudes! 

1.2  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 
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 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  Filosofie 

Special Olympics activiteiten zijn competities met specifieke regels; deze behelzen veel meer 

dan alleen maar bewegen, maar daadwerkelijk presteren op ieder zijn of haar eigen niveau. 

Special Olympics onderscheidt zich tegelijkertijd 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 van 

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

 Meedoen is belangrijker dan winnen: natuurlijk is winnen bij Special Olympics 

activiteiten belangrijk, maar meedoen is minstens zo belangrijk. Special Olympics 

wedstrijden worden dan ook beoefend in de ware Olympische gedachte. De eed die 

door de sporters wordt afgelegd luidt dan ook:  

 

“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, positieve beeldvorming en verlaging van 

zorgkosten: 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. 

2. Evenementen 

                                                             

1 Vrij vertaald naar het Nederlands door de Atletencommissie Special Olympics Nederland. 
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Special Olympics evenementen worden in Nederland op regionaal (provinciaal) en nationaal 

niveau georganiseerd bestaande uit de volgende activiteiten:  

Evenement Locatie Aantal sporten Aantal deelnemers Aantal dagen 

Special 
Olympics 
Regionale 
Spelen 

1 per regio Min. 5, max. 10 
takken van sport 

+ 400 sporters 1 dag 

Special 
Olympics 
Nationaal 
Evenement 

1 landelijk per 
tak van sport 

1 tak van sport + 150 sporters 1 dag 

Special 
Olympics 
Nationale 
Spelen 

Om de 2 jaar 1 
landelijk 

Min. 12, max. 20 
takken van sport  

+ 2200 sporters 3 dagen 

Daarnaast nemen Nederlandse sporters deel aan internationale invitatietoernooien en de 

Special Olympics World Games, die elke twee jaar plaatsvinden (om de vier jaar Winter Games 

en om de vier jaar Summer Games).  
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2.1  1-daagse evenementen  

Een Special Olympics Evenement staat gedurende één dag in het teken tot sport, feesten, 

plezier, nieuwe vriendschappen aangaan en emotie, waarbij meedoen belangrijker is dan 

winnen. De sporter staat tijdens het evenement centraal. Mensen met een verstandelijke 

beperking kunnen tijdens dit sportevenement op hun eigen niveau presteren. 

2.2  Verschil Regionaal en Nationaal 

R E G I ON A A L  

De Special Olympics Regionale Spelen zijn regionaal gericht. Door het regionaal organiseren 

van het evenement is het evenement goed toegankelijk en bereikbaar voor alle potentiële 

deelnemers uit die regio. Het evenement duurt één dag waardoor sporters die snel heimwee 

krijgen of een evenement met overnachting te zwaar vinden, ook mee kunnen doen.  

De regioverdeling is als volgt: 

Regio Provincie 

Noord Groningen, Friesland, Drenthe 

Oost Overijssel, Gelderland, Limburg 

Midden Utrecht, Flevoland, Noord-Holland 

Zuid Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Brabant 

 Per regio wordt maximaal één Regionale Spelen per jaar georganiseerd.  

 Alleen sporten die niet worden aangeboden op één van de Regionale Spelen, kunnen 

als Nationaal Evenement worden aangevraagd. Hiermee willen we alle takken van 

sport een kans geven op één van de evenementen. Alle wintersporten worden altijd 

aangeboden als Nationaal Evenement aangezien deze te klein zijn om Regionaal te 

organiseren.  

N A T I ON A A L  

Een Special Olympics Nationaal Evenement is nationaal gericht omdat er regionaal te weinig 

potentiële deelnemers zijn. 

 In Nederland wordt maximaal één Nationaal Evenement per tak van sport per jaar 

georganiseerd: zie 4.4 voor de sporten. 

 Een Nationaal Evenement kan wel gekoppeld worden aan een van de Regionale 

Spelen. 
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3. Aanvraagprocedure  

Er bestaat nu de mogelijkheid om een aanvraagformulier in te dienen en een Special 

Olympics Regionale Spelen of Nationaal Evenement 2023 te organiseren. In verband met het 

doorschuiven van de Special Olympics Regionale Spelen 2021 Groningen, Almere en de 

Pre Games 2024 in voorbereiding op de Special Olympics Nationale Spelen 2022 zijn er in 

de regio’s Noord, West-Midden en Midden-Zuid geen aanvragen voor 2023 mogelijk.  

Tevens is het niet mogelijk om in de periode van 10 t/m 26 juni i.v.m. Special Olympics 

World Games in Berlijn en grote vakantie periode een SO evenement te organiseren.  

De beste aanvraag zal de toekenning krijgen. Daarnaast wordt er voor een Regionale Spelen 

maximaal één evenement per regio, per jaar georganiseerd. De beoordeling vindt plaats door 

de ingediende informatie van het aanvraagformulier te toetsen aan de informatie in 

hoofdstuk 4. Special Olympics Nederland stelt de aanvragers schriftelijk op de hoogte van de 

toekenning. 

3.1  De planning 

Datum Wat 

Juli 2020 Aanvraagprocedure Regionale Spelen 2023 

1 oktober Uiterlijke datum indienen aanvraagformulier bij Special Olympics 

Nederland 

Oktober Beoordeling aanvraagformulieren / voorleggen Reguliere 

sportbonden 

Eind oktober Bekendmaking organisatoren Regionale Spelen 2023  

Vanaf 15 oktober Aanvraagprocedure Nationale Evenementen 2023 alleen voor 

takken van sport welke niet voorkomen op één van de Regionale 

Spelen in 2023 of indien het een wintersport betreft. 

15 november  Uiterlijke datum indienen aanvraagformulier bij Special Olympics 

Nederland 

november / 

december  
Beoordeling aanvraagformulieren / voorleggen Reguliere 

Sportbonden 

Half december Bekendmaking organisatoren Nationale Evenementen 2023 

3.2  Contact  

Voor vragen en/of het indienen van een aanvraag, kun je contact opnemen met: 

Natascha Bruers 
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Tel. 06 53239315 

E: n.bruers@specialolympics.nl  

3.3 Rollen en verantwoordelijkheden 

Hieronder worden de rollen en verantwoordelijkheden van de betrokken partijen bij een 

Special Olympics Evenement beschreven.  

A A N V RA G E R  

De Aanvrager is een organisatie met rechtspersoonlijkheid die in aanmerking wil komen voor 

de organisatie van een Special Olympics Evenement. Special Olympics Nederland toetst het 

aanvraagformulier en de begroting en verleent hierna zijn goedkeuring of afwijzing. De 

Aanvrager is verantwoordelijk voor alle aspecten van de aanvraag en voor alle (financiële) 

verplichtingen die daaruit voortvloeien en/of worden aangegaan.  

Op het moment van toewijzing van het evenement door Special Olympics Nederland aan de 

Aanvrager wordt de modelovereenkomst tussen de Aanvrager en Special Olympics 

Nederland getekend.  

S P E C I A L  OL Y M P I C S  N E D E R L A N D OP D RA C H T G E V E R  

Special Olympics Nederland vervult de rol van Opdrachtgever voor het Special Olympics 

Evenement. 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. Het Special Olympics 

Evenement wordt georganiseerd onder supervisie van Special Olympics Nederland. Special 

Olympics Nederland selecteert en benoemt de Organisator voor het Special Olympics 

Evenement. Special Olympics Nederland is vervolgens verantwoordelijk voor ondersteuning 

van de Organisator met informatie, advies (gevraagd en ongevraagd) en materialen.  

ORG A N I S A T OR  OP D RA C H T N E ME R  

De Organisator vervult de rol van opdrachtnemer voor de organisatie van het Special 

Olympics Evenement. Na de toewijzing door Special Olympics Nederland is de Organisator de 

opdrachtnemer van Special Olympics Nederland voor de organisatie van het Special Olympics 

Evenement. De Organisator moet bereid zijn om volgens de Special Olympics regelgeving en 

filosofie een evenement te realiseren.  

De Organisator draagt de volledige organisatorische, juridische en financiële 

verantwoordelijkheid voor de organisatie van het Special Olympics Evenement conform het 

door de Aanvrager ingediende aanvraagformulier en de rechten en verplichtingen die in de 

door de Aanvrager getekende overeenkomsten zijn vastgelegd. De Organisator verzorgt de 

sportaccommodaties, de financiën en zaken zoals de communicatie, de veiligheid, ICT, 

wedstrijdsecretariaat, sponsoring, catering etc.  

mailto:n.bruers@specialolympics.nl
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3.4  Overeenkomst 

Met de Organisator wordt een overeenkomst getekend waarin de verantwoordelijkheden 

nader zijn uitgewerkt. De inhoud van deze aanvraagprocedure en het ingediende 

aanvraagformulier vormen een onlosmakelijk onderdeel van de overeenkomst.  
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4. Aanvraagformulier 

Om een Special Olympics Evenement 2023 te mogen organiseren verzoeken wij u het 

aanvraagformulier (zie bijlagen) in te vullen. Hieronder treft u achtergrondinformatie aan 

m.b.t. de verschillende onderwerpen die aan bod komen op het formulier. 

4.1  Organisatie 

De Organisator beschikt over een toereikende organisatie met voldoende capaciteit, 

kwalitatief personeel en (sport)evenementenervaring. Niet alleen organisatorisch maar ook 

sporttechnisch! Het in te zetten verantwoordelijk- en leidinggevend personeel beschikt over 

voldoende vakbekwaamheid en ervaring met sportevenementen en bij voorkeur affiniteit 

met de doelgroep.  

Er wordt door de Organisator een projectgroep gevormd en een projectleider aangesteld. 

Deze projectleider is het eerste aanspreekpunt voor Special Olympics Nederland. Een 

medewerker van Special Olympics Nederland woont zo vaak als nodig de projectgroep 

vergaderingen en de evaluatievergadering bij. Special Olympics Nederland ontvangt per 

projectgroep vergadering tijdig een agenda, de draaiboeken en de notulen, zodat op vragen 

tijdig en adequaat gereageerd kan worden.  

4.2  Tijd en locatie 

De Special Olympics Regionale Spelen zijn regionaal gericht. Per regio wordt er maximaal één 

Regionale Spelen toegewezen. In deze regio kunnen voor de sporten, welke niet worden 

aangeboden op één van de Regionale Spelen, door andere organisaties een aanvraag worden 

ingediend voor een Nationaal Evenement. Special Olympics Nederland streeft er zo naar om 

alle sporten aan de orde te laten komen in het jaar 2023.  

Special Olympics Nationaal Evenement wordt maximaal één, per tak van sport, landelijk 

toegewezen. 

De definitieve datum voor het evenement wordt in overleg met Special Olympics Nederland 

vastgesteld.  

De Organisator dient zorg te dragen voor het tijdig uitvoeren van alle activiteiten opdat het 

evenement tijdig en kwalitatief goed wordt gerealiseerd. Het is hierbij van belang dat de 

activiteiten volgens planning gerealiseerd worden. Deze Aanvraagprocedure bevat een 

modelplanning (zie bijlagen). Deze is ook digitaal op te vragen. U dient de voorlopige planning 

op te stellen conform het format. De definitieve planning wordt in overleg met Special 

Olympics Nederland vastgesteld.  
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4.3  Deelnemers 

Een Special Olympics Evenement staat open voor iedere sporter met een verstandelijke 

beperking, een cognitieve achterstand of ontwikkelingsbeperking, die tenminste 8 jaar oud is 

en zich registreert om aan Special Olympics Evenementen deel te nemen.  

Naast sportverenigingen kunnen ook instellingen/scholen/activiteitencentra/overige 

organisaties voor mensen met een verstandelijk beperking deelnemen aan het Evenement. 

Hierdoor kan iedereen in competitieverband kennis maken met de desbetreffende tak van 

sport en hebben zij hierna een mogelijkheid om zich te melden bij een vereniging in de buurt. 

Vereiste is dat deelnemers aantoonbaar (minimaal 6 maanden met vaste trainingstijdstippen 

op welk niveau dan ook) hebben getraind onder deskundige begeleiding, volgens de 

principes van Special Olympics, in voorbereiding op het evenement. Sporters en coaches zijn 

bekend met de regelgeving van Special Olympics en kunnen naar deze reglementen handelen. 

Sporters van de nationale selectie (ID sporten) mogen alleen deelnemen na schriftelijke 

goedkeuring van hun bondscoach. 

De Organisator is verantwoordelijk voor de werving van deelnemers. Special Olympics 

Nederland draagt zorg voor de adressen van sportverenigingen en sportstichtingen in de 

regio. 

Het minimum en maximum aantal deelnemers per tak van sport wordt in overleg met Special 

Olympics Nederland bepaald (afhankelijk van de sportaccommodatie). Uitgangspunt is dat er 

zoveel mogelijk wedstrijdmogelijkheden zijn voor mensen met een verstandelijke beperking. 

Indien er bij de sluitingsdatum voor een bepaalde tak van sport te weinig inschrijvingen zijn, is 

het aan te raden nog een ‘open’ inschrijving te doen (voor verenigingen in een bepaalde straal 

buiten de regio). Indien na de ‘open’ inschrijving het aantal deelnemers nog te weinig is, 

wordt de tak van sport uit het programma gehaald. 
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4.4  Sporten 

De volgende takken van sport kunnen deel uit maken van de Regionaal Spelen of Nationaal 

Evenement:        

Sporten – Regionale Spelen 

Atletiek Bowling Hockey 

Korfbal Paardrijden Tennis 

Voetbal Zwemmen  

Sporten – tijdens Regionale Spelen maar deelnemers worden landelijk of in meerdere 
regio’s uitgezet 

Badminton Basketbal Bocce 

Dans (Unified) Golf (Unified) Gymnastiek 

Handbal Judo Open Water Zwemmen 
(Unified) 

Inline Skaten Tafeltennis Triathlon (Unified) 

Volleybal (Unified) Wielrennen Zeilen (Unified)  

Sporten – Nationaal Winter (seizoen 2022 – 2023) of ( 2023 - 2024) 

Langlaufen Skiën  

Shorttrack Snowboarden 

Takken van sport kunnen ook in een Unified versie worden aangeboden. Bij Unified sporten 

wordt de tak van sport beoefend door een sporter met een verstandelijke beperking die 

sport samen met een sporter zonder verstandelijke beperking (b.v. tennis, golf, zeilen en 

dans). Tevens is er de mogelijkheid om sport clinics en -demonstraties te laten verzorgen bijv. 

door bekende sporters of trainers. Dit kunnen alleen sporten zijn die voor mensen met een 

verstandelijke beperking bedoeld zijn.  

4.5  Sportaccommodaties: 

De sportaccommodaties waarin de sportactiviteiten plaatsvinden, moeten minimaal aan de 

wettelijke- en de NOC*NSF eisen voor sportaccommodaties voldoen conform het Handboek 

Sportaccommodaties van NOC*NSF. Daarnaast moeten sportaccommodaties bij voorkeur 

voldoen aan de richtlijnen in het Handboek voor Toegankelijkheid (laatste editie). 

4.6  (Rand) programma’s en activiteiten 

Een Special Olympics Evenement is meer dan sport, er is een uitgebreid programma om er 

een sportieve en succesvolle dag van te maken. Naast de sporttoernooien organiseert de 

Organisator tijdens het evenement de volgende randprogramma’s  
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OP E N I N G S -  E N  S L U I T I N G S C E R E M ON I E  

Bij de samenstelling van het programma zijn de sporters het uitgangspunt. De Organisator 

moet ervoor zorgen dat de ceremonie, even kort (max 20 minuten) als praktisch is. De 

openingsceremonie moet in elk geval uit de volgende elementen bestaan; 

 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 (Flame of hope) door Torch Run; 

 het uitspreken van de Special Olympics eed door één of meerdere sporters; 

 het ontsteken van het vuur; 

 de verklaring dat het evenement geopend is.  

T ORC H  R UN   

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 zullen doen tijdens de wedstrijden. Stichting Torch 

Run Nederland bestaat uit politiemensen 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.  

De sluitingsceremonie bestaat in elk geval uit de volgende elementen: 

 korte uitspraak van een sporter; 

 afsluitende woorden door een afgevaardigde van het Organisatiecomité; 

 afsluitende woorden door een afgevaardigde van Special Olympics Nederland; 

 de verklaring door een afgevaardigde van Special Olympics Nederland dat het 

evenement afgelopen is;  

 het neerhalen van de Special Olympics vlag; 

 het doven van het Special Olympics vuur. 
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P R I J S U I T RE I K I N G  

Bij de prijsuitreiking wordt de Special Olympics regelgeving gevolgd (1-2-3 medailles, 4-5-6-7-

8 vaantjes) beschikbaar gesteld door Special Olympics Nederland) en wordt er voldoende 

aandacht besteed aan de sporters tijdens de prijsuitreiking.  

S I DE  E V E N T S  

Side Events spelen zich af op een plek waar sporters zich kunnen vermaken als ze even geen 

wedstrijd spelen. Hier vinden verschillende activiteiten plaats waarbij gedacht kan worden 
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aan sport clinics en -demonstraties, MATP2, Young Athletes, muzikale- en artistieke optredens 

of workshops en activiteiten waar passief en actief aan kan worden deelgenomen.  

G E N OD I G D E N  P ROG R A M MA  

Speciaal voor de sponsoren, besturen, Special Olympics Nederland en andere genodigden 

wordt er een Genodigden programma samengesteld. Zij worden in een ruimte ontvangen, 

waar zij elkaar kunnen ontmoeten. Onderdeel van het genodigden programma is een VIP 

plaats tijdens de openingsceremonie, ontmoeting met de sporters, mogelijkheid tot het 

uitreiken van medailles bij de prijsuitreiking en rondleiding langs de wedstrijden.  

4.7  Vervoer en logistiek 

De Organisator zorgt (indien nodig) voor vervoer tussen de sportaccommodaties. Daarnaast 

zorgt de Organisator voor duidelijke bewegwijzering en routebeschrijvingen. 

4.8  Catering  

De Organisator verzorgt de catering tijdens het evenement. Dit houdt o.a. de verkoop van 

eten en drinken (er mag geen alcohol geschonken worden!) voor sporters, toeschouwers, 

coaches. Voor genodigden, vrijwilligers, officials en organisatie  verzorgen zij een lunch. 

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

Voedselwetgeving voldoen en over een HACCP-plan (of voedselveiligheidsplan) beschikken. 

Indien de organisatie ook eten en drinken verstrekt (optioneel) aan de deelnemers dient er 

rekening gehouden te worden met eventuele allergieën. Zij mogen altijd hun eigen eten en 

drinken meenemen. 

4.9  (Sporttechnische) vrijwilligers 

Het evenement staat of valt met goede vrijwilligers. Voor de organisatie wordt zoveel 

mogelijk gewerkt met vrijwilligers en stagiaires van sportverenigingen en bijv. HBO- en MBO 

sportopleidingen. Daarnaast wil Special Olympics Nederland 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 Special Olympics divisioning systeem wordt toegepast en arbitrage geschiedt door 

officiële juryleden die bij voorkeur ervaring hebben met G-sporters. Juryleden worden 

uitgenodigd om deel te nemen aan een korte bijeenkomst, liefst een week voor het 

evenement, om geïnformeerd te worden over de specifieke regelgeving van Special Olympics. 

In lijn met de filosofie; iedereen verdiend de kans om te winnen, is het GMS systeem 

ontwikkeld. Hiermee worden deelnemers in prestatie categorieën ingedeeld en kunnen 

                                                             

2 Motor Activity Training Program (MATP) is een internationaal sport- en beweegprogramma dat 

ontwikkeld is voor mensen met een zeer ernstige meervoudige beperking. 
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wedstrijdschema’s opgesteld worden. Gebruik van het divisionings programma GMS is 

verplicht bij alle tijd-, afstand-, punten- en jurysporten. Bij de takken van sport waarbij gebruik 

moet worden gemaakt van het Special Olympics divisionings-computerprogramma GMS 

(Games Management System). Special Olympics levert voor deze sporten een GMS adviseur 

die het wedstrijdsecretariaat helpt bij het maken van de divisionings indeling en 

rapporten/uitslagenlijsten. Bij voetbal/hockey dient de vereniging zelf 2 divisioners per 

Special Olympics sportveld te leveren. Zij krijgen aparte instructie over het divisioning 

systeem. Belangrijk is dat de divisioners wel sportachtergrond hebben en ouder zijn dan 16 

jaar.  

Naast de GMS adviseur zal aan elke tak van sport namens Special Olympics, een Technisch 

Gedelegeerde gekoppeld worden. Deze persoon adviseert de wedstrijdorganisatie in de 

organisatie van dit evenement en ziet toe dat alle Special Olympics regels en filosofie in acht 

worden genomen.  

De Organisator stelt voor de werving en selectie van vrijwilligers een plan op, waarin staat 

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

plaatsvindt.  

4.10  Veiligheid 

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

onderdelen zoals de beveiliging, EHBO, calamiteiten, vergunningen, gedragsregels etc. 

Brandweer, politie en overige diensten worden tijdig geïnformeerd over het evenement door 

de Organisator en in samenspraak met hen worden zaken georganiseerd.  

4.11  ICT en centrale post 

Alle sporters, vrijwilligers, begeleiders, genodigden en overige organisatoren moeten zich 

registreren en op de dag te melden. Om de registratie goed te laten verlopen, zorgt de 

Organisator voor een goede ontvangst en een goede (ICT) infrastructuur. Informatie is direct 

oproepbaar en toepasbaar op de verschillende locaties. 

De centrale post van de Organisator moet op de evenementenlocatie worden gefaciliteerd, 

voorzien van elektra en internet aansluiting. Deze locatie is het centrum van de organisatie 

van waaruit alles wordt georganiseerd. Hier staan ook alle documenten (o.a. vergunningen, 

inschrijfgegevens, wedstrijdschema’s) die tijdens de spelen direct toegankelijk moeten zijn 

voor de organisatie. Tevens is hier een info/ontvangstbalie aan gekoppeld, waar sporters, 

coaches, vrijwilligers en genodigden terecht kunnen voor informatie en vragen.  

4.12  Communicatie  

De Organisator geeft in het aanvraagformulier haar plannen weer voor de communicatie over 

en de promotie van het evenement en werving van deelnemers. Daarin komen de diverse 

doelgroepen (sporters, vrijwilligers, sponsoren, publiek etc.), communicatie doelstellingen, de 
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communicatiemiddelen (posters, flyers, sponsorpropositie, website), de betrokkenheid van 

de media, maar ook bijvoorbeeld ‘city dressing’ aan bod.  

Special Olympics Nederland verleent de Organisator het recht om gebruik te maken van het 

logo en de naam Special Olympics. Aan het logo van Special Olympics Nederland mogen geen 

aanpassingen of toevoegingen worden gedaan. Voorafgaand aan het drukken/publiceren 

worden concept uitingen (sponsorbord, kleding, persberichten, vlaggen, programmaboekjes 

etc.) telkens ter goedkeuring aan Special Olympics Nederland voorgelegd. Special Olympics 

Nederland moet minimaal 1 week de tijd hebben om hierop te reageren.  

Op alle uitingen betreffende het evenement, moet de naam of het logo van Special Olympics 

Nederland worden vermeld. Daarnaast worden standaard op de volgende uitingen de 

partners van Special Olympics Nederland vermeld: 

 Logo’s op poster; 

 Logo’s op flyer (indien deze gedrukt wordt; 

 Logo’s op kaft programmaboekje; 

 Vermelding van partners in persbericht. 

De Organisator geeft de partners van Special Olympics Nederland daarnaast de gelegenheid 

om: 

 Logo op hoofdsponsorbord te plaatsen (indien gemaakt); 

 Logo op achterkant t-shirts/kleding vrijwilligers te plaatsen  

 Uitingen op locatie (vlaggen, boog, boarding) te plaatsen/hangen 

 Give-aways te leveren en uit te delen. 

Voor het Evenement wordt een programmaboekje gemaakt voor deelnemers en 

belangstellenden. Hiertoe stelt Special Olympics Nederland omslagen op A5-formaat en 

standaardteksten beschikbaar. Het programmaboekje wordt aan Special Olympics Nederland 

voorgelegd voordat deze wordt gedrukt. Daarnaast ontwerpt en drukt Special Olympics 

Nederland de posters en flyers voor het evenement. Op de website van Special Olympics 

Nederland wordt de informatie over het evenement geplaatst.  

Het evenement moet een Special Olympics uitstraling hebben; hiertoe zijn logo’s, vlaggen, 

spandoeken, een vlam, mascotte (Kees Konijn), skydancers en bogen beschikbaar. Deze 

materialen moeten worden gehaald en schoon en droog teruggebracht bij de opslag in 

Houten. De Organisator is aansprakelijk voor mogelijke schade, verlies of diefstal.  

4.13  Financiën  

De Organisator is juridisch en financieel verantwoordelijk voor de organisatie van het 

evenement. Daarvoor moet zij een sluitende begroting opstellen. Van de Organisator wordt 

verwacht dat zij het benodigde geld bijeen brengt. Dit kan door bijvoorbeeld subsidie, 

sponsor- en/of fondsenwerving of korting op (sport)accommodaties van de gemeente.  
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Deze aanvraagprocedure bevat een modelbegroting (ook digitaal op te vragen). De 

voorlopige begroting moet opgesteld worden conform het format. De definitieve begroting 

wordt in overleg met Special Olympics Nederland vastgesteld. In de begroting moeten alle 

kosten inzichtelijk worden gemaakt. Ook kosten voor zaken die in natura geleverd worden, 

zoals gesponsorde accommodatie, personele inzet, vervoer etc. moeten aan beide kanten van 

de begroting weergegeven worden.  

De begroting mag bij voorkeur het bedrag van € 25.000,= niet overschrijden. Ter indicatie de 

begrotingen van de Special Olympics Evenement bedroegen gemiddeld € 20.000,=. Binnen 

dit bedrag is het realistisch om een prachtig evenement te organiseren, waarbij de sport 

centraal staat. Deelname aan het sportevenement is gratis voor de deelnemers en 

begeleiders conform Special Olympics reglementen.  

Special Olympics Nederland kent een garantiebijdrage toe. Dit betekent dat een subsidie 

wordt verleend wanneer de eindafrekening een tekort vertoont tot een maximaal bedrag van 

€ 1.500,= voor een Nationale Evenement en € 3.750,= voor Regionale Spelen.  
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5.  Bijlagen 

Bijlage 1. Format begroting (Excel document) 

Bijlage 2. Format planning (Excel document) 

Bijlage 3. Aanvraagformulier  
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