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SO2014 in cijfers 

• 58 delegaties uit Europa-Eurasia 

• 2000 atleten en 1000 coaches 

• 10 sporten (+Adapted Activities (AAC)) 

• Volledig Healthy Athletes programma + Healthy Body 

• 4000 vrijwilligers, 300 officials, 300 medische coachen 

• 2500 familieleden 

• tot 40,000 toeschouwers 

• 12 dagen vreugde en vriendschap 

• OLYMPIC VILLAGE - 'De Kempense Meren' in Mol (uniek in de geschiedenis van Special Olympics) 

Special Olympics in de wereld 

• Meer dan 3,1 miljoen atleten 

• 227 Special Olympics-programma’s in 175 landen 

• Meer dan 750.000 vrijwilligers 

• Meer dan 300.000 coaches 

Special Olympics België 

• Onder de bescherming van het Belgisch Olympisch Interfederaal Comité organiseert Special 

Olympics Belgium elk jaar de Nationale Spelen, afwisselend in Vlaanderen, Brussel en Wallonië. 

•  Special Olympics Belgium telt tot nu toe 12.000 deelnemende/actieve atleten 

• Jaarlijks Nationale Spelen met 3300 atleten, afkomstig van 280 clubs verspreid over heel België 
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Healthy Athletes 

• Fit Feet (podologie) 

• Fun Fitness (kinesitherapie) 

• Health Promotion (algemeen gezondheidsadvies) 

• Healthy Hearing (audiologie) 

• Opening Eyes (optometrie) 

• Special Smiles (mondhygiëne) 

• Healthy Body (osteopathie): uniek in België 

Waar worden Lions ingeschakeld ? 

Opening Eyes (25/dag) 

• Inschrijving van de atleten 

• Assisteren bij het afnemen van de tests (bvb. aanwijzen op letterkaart) 

• Begeleiden van de atleten en hen op hun gemak stellen 

• Ingeven van gecollecteerde data in een database 

• Beheren van stock brillen en zonnebrillen 

Healthy Athletes (25/dag) 

• Inschrijving en aanmoedigen van atleten en delegaties om deel te nemen aan Healthy Athletes 

• Begeleiden van atleten en groepen naar de verschillende programma’s 

• Helpen bij logistieke taken als drankverdeling, verdeling van lunchboxen, proper houden van de 

stand, uitreiken van cadeautjes, … 

• Ontvangen van dignitarissen, pers en bezoekers en hen de nodige uitleg geven en de mensen te 

begeleiden naar de respectievelijke verantwoordelijken van de programma’s


