Amendement Algemene Regels 2012
Inleiding
Alle bestuursdocumenten moeten van tijd tot tijd herzien bijgewerkt worden. Het laatste amendement
van de Special Olympics Officiële Algemene Regels was in 2004, met de verandering in terminologie van
“mentale achterlijkheid” naar “verstandelijk gehandicapt.” Daarvoor waren er een klein amendement in
2003 en een groot amendement in 1997. De Special Olympics Beweging is sindsdien gegroeid en is meer
een wereldorganisatie geworden. Het Amendement Algemene Regels 2012 laat onze uitbreiding en
bredere bereik zien.
Het Amendement is bepaald als onderdeel van een gezamenlijk proces. De Special Olympics
Headquarters (SOI”) ontving gedurende 5 jaar voorstellen van Regional Leadership Councils (Regionale
Leiderschapsorganen), het Sport Rules Advisory Committee, andere Raadscommissies en
personeelsleden.
SOI heeft een werkgroep gecreëerd met vertegenwoordigers uit elke regio die elkaar elke week
ontmoetten van november 2010 tot maart 2011. De werkgroep heeft aanbevelingen voorbereid voor de
CEO het Amendement werd in februari 2012 goedgekeurd door de Raad van Special Olympics.
Wat volgt is een samenvatting van de voornaamste veranderingen uit het 2012 Amendement.
Samenvatting van 2012 Amendement



Voorwoord: Er is een nieuw voorwoord toegevoegd om het basisdoel van Special
Olympics bekend te maken, leidende beginsels en de voornaamste relaties die we hebben
met partners zoals het IOC en Sportfederaties.



Structuur: De Special Olympics Officiële Algemene Regels zijn als volgt geherorganiseerd
om het Special Olympics 2011-2015 Strategische Plan te weerspiegelen.
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Regels voor de VS: Regels die specifiek zijn voor de Erkende Programma’s van de
Verenigde Staten, worden nu inbegrepen in een supplement aan de Algemene Regels, om
te verzekeren dat de Algemene Regels geschikt zijn voor een wereldwijde beweging. Om
die reden is het descriptieve “Nationaal” verwijderd en vervangen voor de termen
“Officieel Erkend Programma” en “Programma” zodat er niet langer een onderscheiding is
tussen het VS Staatsprogramma en de Landenprogramma’s in de Regels.



Officiële Sporten: ‘Spelen’ verwijst naar een competitie met drie (3) of meer Officiële
sporten.



Regionale Adviesorganen: Nu Regional Leadership Councils (Regionale
Leiderschapsorganen) genoemd, met de onderstaande taal toegevoegd:
o

Elke RLC zal verantwoordelijk zijn voor… Strategische Groeiplannen voor zijn regio;

o

Personen die zijn verkozen tot lidmaatschap bij een RLC zullen aan de volgende
voorwaarden voldoen: Wees een Leidinggevende/Programmabestuurder, of lid van
een Board van Directors/Programmacomité, of een Officiëel Erkend Programma;

o

SOI mag, in overleg met de RLCs, regelmatig de formatie van één of meerdere SubRegional Leadership Counciles (Subregionale Leiderschapsorganen of "SRLC's")
authoriseren om binnen een subregio te functioneren



Donatiefondsen: SOI erkent de mogelijke waarde van donatiefondsen en Programma’s
mogen dan ook donatiefondsen opzetten, waarvan de oprichting en de goedkeuring
onderhevig zijn aan SOI-goedkeuring.



Verbod en Vertoning van Nationale Vlaggen: Om het verbod dat eerder in de regels is
omvat de benadrukken, houdt het amendement van deze sectie de bepaling in dat geen
nationale vlaggen vertoond mogen worden en geen nationale volksliederen gezongen of
andere wijze ten toon gebracht mogen worden door atleten, coaches, of andere leden van
enig Erkend Programma’s Officiële Delegatie in enig Wereld, Regionaal of Multiprogramma
Games evenement. Een GOC mag echter de vlaggen van deze naties weergeven die meedoen
in de Wereld en Regionale Games en de vlag van het gastland tijdens de openings-, sluitingsen prijsceremonies en in Games plaatsen.



Verbod op Gezichtsverf: Special Olympics Atleten, coaches en vrijwilligers mogen hun
gezicht niet verven tijdens competities, Games, openings- en sluitingsceremonies, in
uitreikingszalen of overwinningsmaaltijden. Dit verbod bevat nu ook een verbod op een
weergave van commerciële boodschappen en de weergave van nationale vlaggen op het
gezicht.



Clowns: Dit is een nieuwe bepaling die is toegevoegd om te verzekeren dat de
waardigheid van de Special Olympics competitie wordt gewaarborgd. SOI, een GOC, of een
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Erkend Programma zal verzekeren dat clowns worden beperkt tot Olympic Town
entertainmentevenementen en worden verboden om te verschijnen bij of te deelnemen
aan competities, Games, openings- en sluitingsceremonies, uitreikingszalen, sportzalen of
overwinningsmaaltijden.


Mascottes: Deze bepaling is ook nieuw: SOI, een GOC, of een Erkend Programma zal
verzekeren dat mascottes de waardigheid van bepaalde evenementen zullen waarborgen
tijdens competities en Games, inclusief het opzeggen van de eed, het opzetten van de
vlaggen en het aansteken van de ketel bij Games Openings- en Sluitingsceremonies.
Mascottes zullen niet deelnemen aan uitreikingsceremonies, behalve om atleten te
feliciteren na de presentatie van de prijzen.



Subprogramma’s: Deze bepaling vult een gat dat niet eerder werd gevuld in de Algemene
Regels: Als een Programma zijn erkenning verliest, zal de erkenning van enig
Subprogramma dat door dit Programma werd erkend terugkomen tot de autoriteit van
SOI of diens aangegeven lichaam. SOI heeft de autoriteit om de erkenning van enig
Subprogramma te annuleren, vernieuwen of verengen tot de tijd dat een nieuw
Programma wordt erkend en de autoriteit om Subprogramma’s te erkennen is hersteld tot
het Erkende Programma.



Laatste Aankondiging van Herroeping: Om neutraliteit te verzekeren in handelingen om
erkenning te herroepen in een geval waarin SOI redenen voor herroeping heeft gevonden,
zal SOI overleg plegen met iemand die is aangewezen door het relevante Regionaal
Leiderschapsorgaan die geen belang heeft bij de herroepingshandelingen.



Young Athletes Programma: Het Young Athletes programma wordt nu specifiek naar
voren gehaald in de bekwaamheidsclausule.



Bekwaamheid: Specifieke verwijzingen naar “niveau of mate” van de handicap van een
individu zijn verwijderd.



Classificatie van Special Olympics Sporten: De sporten waarin Special Olympics atleten
de mogelijkheid krijgen om te trainen en strijden zijn nu verdeeld in drie algemene rangen,
bestaande uit de Officiële Sporten, de Erkende Sporten en lokaal populaire sporten zoals
gedefinieerd in de Sportregels.



Mogelijkheden om te Participeren: Erkende Programma’s zullen trainings- en
competitiemogelijkheden aanbieden aan atleten van alle niveaus van bekwaamheid. Het
amendement licht nu toe dat Games en Tournaments gestructureerd mogen worden voor
slechts één niveau van competitie.



Digitale Geldinzameling: Het Artikel over Geldinzameling is bewerkt om de
technologische ontwikkelingen te weerspiegelen vanaf het laatste Amendement van de
Algemene Regels. Om eensluidende standaarden te promoten voor alle digitale
geldinzamelingen die worden uitgevoerd in naam van of ten behoeven van de Special
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Olympics, zal de SOI geschreven richtlijnen verzorgen voor alle Erkende Programma’s en
GOC’s over de omstandigheden waaronder enig Erkend Programma of GOC zich mag
bezighouden met digitale geldinzameling.


Gebruik van Middelen: Erkende Programma’s en GOC’s zijn verboden om enige Erkende
Programmamiddelen of GOC-middelen te gebruiken, inclusief kapitaal dat is opgehaald in
de naam van of ten behoeven van Special Olympics, om daarmee participatie te
financieren in programma’s of competities die niet door Special Olympics worden
bekrachtigd.



Jaarlijkse plannen: Een nieuwe bepaling reflecteert het belang van het op één lijn
brengen van Erkende Programma’s met het Strategische Plan van de Beweging. Erkende
Programma’s zullen pogen om multi-jaarlijkse plannen te ontwikkelen die op één lijn staan
met de strategische plannen en prioriteiten van SOI en een geschreven operationeel plan
voorbereiden voor elk fiscaal jaar (het “Jaarlijkse Plan”), waarin uitvoerige doelen uiteen
worden gezegd voor de sport-, programmatische, administratieve en
geldinzamelingsactiviteiten van het Erkende Programma.

Een gedetailleerde beschrijving van het Amendement kan worden bezien op:
resources.specialolympics.org
Vragen moeten gericht worden aan SOI’s Chief Legal Officer, Ms. Angela Ciccolo.
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