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Artikel 1 

Missie, Doelstelling en Oprichtingsbeginselen 

De Mission Statement, Doelstelling en Oprichtingsbeginselen van de Special Olympics worden in dit 

artikel nader verklaard. Zoals blijkt uit de Missie is het ultieme doel van de Special Olympics mensen met 

een verstandelijke handicap te helpen om aan de maatschappij in zijn geheel deel te nemen als 

productieve en gerespecteerde leden van die maatschappij en dat door hen een eerlijke kans te geven 

om hun talenten en vaardigheden te ontwikkelen en aan te tonen door middel van sportieve training en 

competitie en door het publieke bewustzijn op het gebied van hun noden en vaardigheden te vergroten. 

De Oprichtingsbeginselen ondersteunen dit doel door te benadrukken dat mensen met een verstandelijke 

handicap kunnen genieten en leren van en voordeel halen uit deelname aan sportieve activiteiten, zowel 

individueel als in team, zolang dit gepaard gaat met een consistente training en competitiemogelijkheden 

voor alle niveaus van bekwaamheid. Volgens de Beginselen moeten de Special Olympics alle grenzen op 

gebied van ras, geslacht, religie, afkomst, geografie en politieke filosofie overstijgen. Ze vermelden ook 

dat elke persoon met een verstandelijke handicap de mogelijkheid moet krijgen om deel te nemen en 

aangespoord moet worden om hun volle potentieel te vervullen. De focus moet daarbij gericht zijn op de 

gemeenschap om zo het grootst mogelijk aantal atleten te kunnen bereiken, hun families te kunnen 

verstevigen en een omgeving te kunnen creëren waarin gelijkheid, respect en aanvaarding centraal 

staan.   

Artikel 2 

Atleten van de Special Olympics  

Artikel 2 stelt dat elke persoon met een verstandelijke handicap die tenminste 8 jaar oud is aan de 

Special Olympics kan deelnemen. Het artikel stelt ook dat er geen maximum leeftijd voor deelname is. 

Het artikel besteedt extra aandacht aan het Young Athletes programma. Dat is een programma dat 

kinderen tussen de leeftijd van 2 en 7 jaar introduceert tot de wereld van de sport met het doel om hen 

voor te bereiden op de training voor en competitie van de Special Olympics wanneer ze oud genoeg zijn.    

Participatie aan de Special Olympics staat open voor alle personen met een verstandelijke handicap, die 

voldoen aan de leeftijdsvereisten van dit Artikel, zelfs indien die personen ook andere mentale of fysieke 

handicaps hebben of niet, zolang die personen zich maar registreren.     

Het gebruik van de namen en afbeeldingen van de atleten wordt ook in dit Artikel behandeld. Het vereist 

een afzonderlijke instemming van de atleet wanneer zijn/haar naam of afbeelding wordt gebruikt voor 

doeleinden van marketing of verkoop van commerciële producten of diensten, zelfs wanneer dat gebeurt 

om de Special Olympics te promoten.  

Artikel 3 

Training en competitie 

Artikel 3 behandelt de objectieven van de training voor en de competitie in de Special Olympics. Die 

objectieven promoten de Special Olympics als een Beweging op de atleten gericht en omvatten het 
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ontwikkelen van de fysieke, sociale, psychologische, intellectuele en spirituele kwaliteiten en capaciteiten 

van elke atleet en het promoten van de spirit van sportiviteit en het graag deelnemen aan de sport voor 

de sport, ongeacht de niveaus van bekwaamheid of de resultaten in een bepaalde competitie.   

De nadruk wordt gelegd op het aanmoedigen van de atleten zodat ze hun beste atletische prestatie 

kunnen waarmaken, op het verhogen van het bewustzijn van het grote publiek op het gebied van de 

noden en capaciteiten van mensen met verstandelijke handicaps, op het vergroten van de steun van het 

grote publiek voor de Special Olympics en tenslotte op het aanmoedigen van de steun van ouders, 

familie en gemeenschap.   

Het Artikel behandelt ook hoe de Special Olympics als doel hebben om de waarden, normen en tradities 

te promoten en weer te geven zoals die belichaamd worden in de oude en moderne Olympische 

beweging in alle Special Olympics competities, terwijl ze tegelijkertijd deze tradities willen verrijken en 

verruimen. Het artikel schetst ook hoe het verboden is ingangs- of deelnemingsgelden te vragen voor 

deelname aan elke Special Olympics activiteit, competitie of evenement.   

De algemene vereisten voor training en competitie worden ook in dit Artikel behandeld, inclusief 

qualificaties, hoe men verder gaat in de competitie en ook ‘onderverdeling’, m.a.w. de manier waarop 

elke Special Olympics competitie is gestructureerd zodat elk team/elke atleet in die divisie/onderverdeling 

een redelijke kans krijgt om uit te blinken tijdens de competitie. De drie algemene klassen van de Special 

Olympics sporten worden uitgelijnd: officiële sporten, onderverdeeld in officiële zomer- en wintersporten, 

erkende sporten, die toegelaten mogen worden in de Special Olympics training en competitie, en lokale, 

populaire sporten zoals die gedefinieerd zijn in de Sportregels. Alle Regels in verband met Games en 

Toernooien op uitnodiging, Unified Sports, MATP en vrijwilligers worden ook in dit Artikel behandeld.  

Artikel 4 

SOI’s bestuur van de Special Olympics 

Artikel 4 beschrijft de rechten en plichten van de SOI om te verzekeren dat alle activiteiten aangeboden 

aan personen met verstandelijke handicaps onder de noemer van de Special Olympics georganiseerd, 

gefinancierd en uitgevoerd worden in overeenstemming met de internationale normen en op zulk een 

manier dat de kwaliteit en de reputatie van de Special Olympics behouden worden en dat de belangen 

van de mensen met verstandelijke handicaps wereldwijd  het best gediend worden.  

Het Artikel schetst ook de communicatielijnen binnen de SOI en het bereik en de authoriteit van zijn 

beslissingen, inclusief de Algemene Regels en andere normen, zoals de Sportregels. Het beschrijft ook 

de rol van de volgende Comité’s en Raden:  

 International Advisory Committee (het Internationaal Adviescomité) 

 Regional Leadership Councils (de Regionale Leiderschapsraden) 

 Sports Rules Advisory Committee (het Adviescomité voor Sportregels) 

 General Rules Advisory Committee (het Adviescomité voor Algemene Regels) 

 Medical Advisory Committee (het Medisch Adviescomité) 

 Torch Run Executive Council (Torch Run Uitvoerende Raad) 
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Het Artikel beschrijft de exclusieve verantwoordelijkheid en authoriteit van de SOI wat betreft het 

uitvoeren van Regionale en Wereld Spelen en Toernooien en Demonstraties, zijn goedkeuring van de 

activiteiten van de Geaccrediteerde Programma’s en zijn authoriteit wat betreft zaken van uitzendingen 

en opname en handelsmerken.  

Het bepaalt ook dat Engels de ‘officiële handelstaal’ wordt in de Special Olympics Beweging.  

Artikel 5 

Bestuur en werking van de Geaccrediteerde Programma’s.  

Artikel 5 schetst de vereisten van de Geaccrediteerde Programma’s aangezien deze te maken hebben 

met structuren en bestuur. Eén van deze vereisten is dat een Geaccrediteerd Programma een Raad van 

Bestuur moet hebben en een Programmacomité, waarin ten minste één sportexpert zetelt en ook 

tenminste één expert op het gebied van verstandelijke handicaps, één Special Olympics atleet met een 

opleiding in deelname aan Raad/Programmacomités en tenminste één naast familielid van een Special 

Olympics atleet. Eender welk lid van eender welk(e) Raad/Programmacomité kan maximum 9 

opeenvolgende jaren daarin zetelen.  

Samen met het bepalen van de namen die door de Geaccrediteerde Programma’s mogen gebruikt 

worden en de vereiste om te werken binnen hun gerechtelijke limieten, benadrukt dit Artikel ook de 

verwachting dat elk Geaccrediteerd Programma zal trachten om het aantal atleten dat betrokken is bij de 

Special Olympics te vergroten en die groei op een gereguleerde manier zal vaststellen. Er worden ook 

beperkingen opgelegd in verband met het tonen van reclame op de uitrustingen van atleten en coaches 

tijdens de Games, met het beperkte gebruik van Nationale Vlaggen en Volksliederen tijdens de Games 

en met het verbruik van alcohol en tabak in de stadia waar de wedstrijden van de Games plaatsnemen.  

Het Artikel bevat ook bestuursrichtlijnen zoals naleving met de wet en vrijwillige regels, vereisten qua 

financiering en verzekering, de gedragscode en het vermijden van belangenconflicten.  

Artikel 6 

Accreditatie van Programma’s 

Artikel 6 beschrijft het recht van de SOI om Accreditatie toe te staan. Dat is een manier om te verzekeren 

dat de kwaliteits- en groeivereisten die aan de basis liggen van de doelstelling van de Special Olympics 

en ook de minimum management en financiële regelgeving door de Geaccrediteerde Programma’s 

nageleefd worden. Het beschrijft de rechten en plichten van de Geaccrediteerde Programma’s, de duur 

van de Accreditatie en de bevoegdheid van de SOI om straffen op te leggen indien de verplichtingen niet 

nageleefd worden. Die straffen kunnen het weigeren of intrekken van de Accreditatie inhouden.  

De procedures, het tijdschema en effect van die intrekking of weigering worden allemaal uiteengezet, net 

als de procedures in verband met vrijstelling van naleving van de Accreditatienormen, wat in sommige 

gevallen kan toegestaan worden.  
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Artikel 7 

Fondsenwerving & ontwikkeling 

Artikel 7 stelt dat elk Geaccrediteerd Programma afzonderlijk verantwoordelijk is voor het verzamelen van 

de fondsen die nodig zijn voor de werking van zijn programma en organisatie en beperkt ook de 

fondsenwervingsrechten van een Programma tot zijn bevoegdheidsgebied. SOI is verantwoordelijk voor 

het werven van de fondsen voor zijn programma’s en organisatie, voor het steunen van de groei van 

bestaande Geaccrediteerde Programma’s en voor de wereldwijde uitbreiding van de Special Olympics. 

Het Artikel benadrukt de exclusieve bevoegdheid van de SOI om een wijd gamma van 

fondsenwervingsactiviteiten goed te keuren of uit te voeren, inclusief activiteiten georganiseerd op een 

wereldwijde, regionale of multi-bevoegdheid basis, zoals daar zijn de Wereld en Regionale Games.    

Geaccrediteerde Programma’s en GOC’s hebben het recht fondsen te werven voor eigen doeleinden op 

voorwaarde dat ze samenwerken met SOI en hun richtlijnen en regelgeving naleven. Naast het bepalen 

van deze verplichtingen behandelt het Artikel ook de vereisten voor sponsorerkenning.   

De Geaccrediteerde Programma’s hebben de verplichting hun fondsenwervingsactiviteiten aan de SOI 

mee te delen en deze verplichtingen worden in dit Artikel uiteengezet. Tevens worden de verplichtingen 

van het Programma uiteengezet in verband met de bescherming van de handelsmerken van de Special 

Olympics en andere intellectuele eigendom. Het behandelt ook de toestemming die nodig is van de SOI 

voor het oprichten van afzonderlijke organisaties om fondsen te werven.   

In overeenstemming met dit Artikel heeft SOI ook de exclusieve bevoegdheid om wereldwijde 

overeenkomsten te sluiten met bedrijven / sponsors en deze overeenkomsten kunnen door de SOI 

uitgebreid worden naar de GOC’s. SOI heeft ook de exclusieve bevoegdheid om regelingen te treffen  

voor of op voorhand goedkeuring te geven aan alle multi-bevoegdheid fondsenwervingsactiviteiten.    

Artikel 8 

Financiële overeenkomsten, fiscale verantwoording, verzekering 

Artikel 8 behandelt de normen voor het financieel beheer die de GOC’s en de Geaccrediteerde 

Programma’s moeten naleven. Het beschrijft de vereisten van de Geaccrediteerde Programma’s om een 

jaarplan en –budget op te stellen, afzonderlijke bankrekeningen te gebruiken voor Special Olympics 

activiteiten, accurate jaarrekeningen te ontwikkelen en te onderhouden, de financiële zaken van zijn 

Deelprogramma’s te beheren, boekhoudkundige vereisten na te leven, verslagen in te leveren en 

accreditatievergoedingen te betalen aan de SOI.    

 

Artikels 9 en 10 geven richtlijnen omtrent hoe de Algemene Regels te interpreteren en omtrent de 

betekenis en definitie van sleutelwoorden en zinsneden in de Algemene Regels.  


