
Ouderbijeenkomst, 09 oktober 2022

HOD Marcel van Galen &

AHOD Natascha Bruers





Agenda

1. Planning

2. Update familie programma

3. Rol van de familieleden voor en tijdens de World 
Games

4. Vragen en uitwisselingen van ervaringen





Tijdspad
Wat Wanneer ovb
 Informatie 1e bijeenkomst coaches en bestuur 28 juni 2022
 Clubbezoeken (afspraken volgen nog) 9 t/m 24 september 2022

 Kennismakingsweekend / Coachselectiedag / 
Ouderbijeenkomst

8 / 9 oktober 2022
9 oktober 2022

 3e (hoofd) coach en staf bijeenkomst 17 november 2022

 4e (hoofd) coach en staf bijeenkomst 19 januari 2023

 5e (hoofd) coach en staf bijeenkomst 16 februari 2023

 HOD meeting digitaal seminar 09 maart 2023

 Trainingsweekend 18/19 maart 2023

 Presentatie van de ploeg + laatste info 13 mei 2023
 World Games 2023 in Berlijn 12 t/m 26 juni 2023
 Huldiging Special Olympics Team NL





Wie komt in aanmerking?

Alle familie leden van:

Deelnemende sporters en Unified Partners

Sporter officials

Sporter Technisch Gedelegeerden

Global Messenger en Games Athlete Leaders

Sporters die deelnemen aan de Torch Run Final Leg

 Inschrijving open 1 december 2022



Voor wie is het bedoeld?

Man / vrouw - partner of kind 

Familie lijn 

 vader / moeder

 opa / oma

 broer / zus

 neef / nicht

 oom / tante

Directe verzorgenden / woonbegeleiders



Wat staat er op het programma?

Familie receptie op 21 juni

Openings- en sluitingsceremonie

Familie Forum 

Familie dag tijdens het Special Olympics Festival

Speciale familie activiteiten

Cultureel programma



Wat zijn de voordelen van het 
familie programma?

Gratis tickets voor de openings- en 
sluitingsceremonie

Welkomstpakket met leuke presentjes

Uitnodiging voor de familie receptie op 21 juni

Toegang tot alle familie lounges

Toegang tot de speciale familie tribunes

Gratis gebruik van het Berlijnse Openbaar Vervoer

Korting op sightseeings en attracties geregeld door 
visit berlin. 



Overige belangrijke informatie

Medische formulieren:

 Check volledige invulling en handtekening arts 
(SMA). 

 Volledige COVID vaccinatie is vereist. 

Toestemming formulieren:

 Check volledige invulling en handtekening 
ouders/verzorgers

Special Olympics World Games 2023 souvenirshop 

 www.specialolympics.shop
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Changing 
lives!

‘Wanneer hij zijn trainingspak aantrekt wordt hij 
een ander persoon; zelfverzekerd en trots kijkt 
hij de wereld in.’
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Changing 
attitudes!

‘Vroeger durfde ik nooit te vertellen dat mijn 
dochter een verstandelijke beperking had, nu 
vertel ik iedereen trots dat zij deelneemt aan 
Special Olympics’



Rol vóór de World Games

 Ouders betrekken bij sport essentieel voor ontwikkeling

 Zorg dat alle nodige informatie tijdig wordt aangeleverd bij de 
(hoofd)coach.

 Plan z.s.m. een afspraak bij het SMA bureau

 Deel belangrijke informatie omtrent uw sporter met de coaches. 

 Medicijngebruik 

 Waar is de sporter bang voor? 

 Heeft de sporter een ritueel voor het slapen gaan? (denk hierbij aan 
knuffel – voorlezen – zelf lezen etc..)

 Op welke manier is de sporter makkelijk te troosten of hulp te bieden?

 Andere belangrijke informatie…. 

 Zelf regelen reis (family program)

 Denk aan aanwezigheid bij vertrek en aankomst



Supporter 



Rol tijdens de World Games

Belangrijkste is de rol van supporter:

 Kom zoveel mogelijk in het oranje en moedig uw 
sporter(s) aan. Maak bijv. een leuk spandoek.

 Geef altijd positieve feedback en geef vooral geen 
sporttechnische aanwijzingen. 

 Geef de sporter en coaches de ruimte 

 Overleg altijd even met de coach voor het 
contactmoment met de sporter 

 Ouders reizen en verblijven apart in een ander hotel



Supporter





Contactgegevens:

W: www.specialolympics2023.nl

E: info@specialolympics.nl

T: 085 484 4094


