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Special Olympics 2022

Geachte raadsleden,

lnleiding
Er doet zich een fantastische kans voor om de Special Olympics in2O22 naar Beemster,
Purmerend en Edam-Volendam te halen.
Vorig jaar heeft Ron Rijser de gemeente Purmerend hierover benaderd. Hij heeft zijn droom,
zijn ideaal verteld. Het organiseren van deze Special Olympics. Wü juichen dit initiatief toe
en informeren u hier dan ook graag over.

Het doel van Ron Rijser is niet alleen om de Special Olympics naar onze regio te halen en
deze sporters en supporters een onvergetelijke ervaring te bezorgen. Hij ziet de Special
Olympics ook als gouden middel om tijdens dit evenement ruim aandacht te geven aan
inclusiviteit en participatie van iedereen op elk maatschappelijk terrein.

We kennen Ron Rijser als een betrokken ondernemer en een bevlogen inwoner. Al
jarenlang is hij zakelijk en privé actief om mensen mee te laten doen in de maatschapprj,
onder andere door zijn betrokkenheid bij het g-team bij voetbalvereniging Oosthuizen en bij
het oprichten van de stichting Special Forces.

Special Olympics 2022
De stichting Special Forces wil de Special Olympics 2022 naar Beemster, Edam-Volendam
en Purmerend halen.

ledere twee jaar worden deze nationale Special Olympics roulerend door Nederland
georganiseerd. Met meer dan 2.000 sporters in maximaal twintig takken van sport zijn deze
spelen het grootste landelijke sportevenement voor mensen met een verstandelijke
beperking. De Stichting Special Forces heeft als doel om sporten en bewegen voor mensen
met een beperking mogelijk maken. Het evenement vindt niet alleen in de Beemster plaats.
Ook de gemeenten Purmerend en Edam-Volendam doen mee.
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De leden van de stichting zijn enthousiast aan de slag gegaan en hebben met veel partijen
gesproken om gebruik te kunnen maken van wat er al is, denk aan: accommodaties,
vrijwilligers, kennis bij verenigingen, maar ook met scholen, sponsoren e.d.
Vele organisaties en ondernemers zijn enthousiast en hebben hun medewerking inmiddels
toegezegd. Donderdag 31 oktober 2019 biedt de stichting het bid book aan, aan de
landelijke organisatie in Utrecht.

De drie gemeenten, waaronder Beemster, zijn enthousiast over het initiatief, ondersteunen
het van harte, maar staan niet garant voor de financiën.

Maart 2020 wordt bekend gemaakt of de Stichting Special Forces de organisatie van de
Special Olym pics 2022 krijgt toegewezen.

Wij dragen deze sporters en de organisatie een warm hart toe en wens de stichting succes
met dit initiatief.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Beemster.

A.J.M. van Beek
burgemeester gemeentesecretaris


