
 

 
 

De organisatie van de Olympische Spelen 
In handen van het Internationaal en het Nationaal 
Olympisch Comité 

In 1986 wordt het IOC (Internationaal Olympisch Comité) 
opgericht. Het IOC bepaalt waar de Spelen worden gehouden en 
welke sporten er worden beoefend. Daarnaast is er een 
Olympisch Comité op nationaal niveau (NOC). 

In 1892 komt Pierre de Coubertin met het plan om de moderne 
Olympische Spelen te organiseren. Hij neemt de eerste 
concrete stappen door op 23 juni 1894 tijdens het congres van Parijs het Internationaal 
Olympisch comité (IOC) op te richten.  
 
Doelstellingen van het IOC 
Het IOC is verantwoordelijk voor de continuïteit en de organisatie van de Spelen. De Spelen 
moeten de traditie en het gedachtegoed van Pierre de Coubertin in ere houden. Zijn 
gedachtegoed is het streven naar een competitie tussen landen die eerlijk en onder gelijke 
omstandigheden verloopt. Het IOC vindt het daarnaast belangrijk om de vriendschap onder 
de sportbeoefenaars van alle landen te bevorderen. 
 
Bestuurlijke tak van het IOC 
Het Internationaal Olympisch Comité telt 125 leden uit de hele wereld. De leden moeten 
burgers zijn van een land waar een Nationaal Olympisch Comité bestaat. De leden moeten 
zich beschouwen als ambassadeurs van het IOC in hun land van herkomst. De voorzitter 
wordt voor een duur van acht jaar verkozen. Daarna kan hij telkens voor nog eens vier jaar 
worden herkozen. 

Uitvoerende tak van het IOC 
Naast de bestuurlijke tak van het IOC is er ook een 
uitvoerende commissie. Deze waakt over de naleving van 
de reglementen, stelt de agenda van de sessies op en 
houdt zich bezig met het voorstellen en aanbevelen van 
nieuwe leden. Zij heeft ook een financiële en 
administratieve verantwoordelijkheid. Beide organen zijn 
gevestigd in het hoofdkwartier van het IOC in het kasteel 
van Vidy in Lausanne, Zwitserland. 
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Olympische beweging 
De Olympische beweging is de overkoepelende naam voor: 

 het Internationaal Olympisch Comité (IOC)  
 de internationale sportfederaties (ISF)  
 de nationale Olympische Comités (NOC) 
 Organiserende Comités van de Olympische Spelen (OCOG’s) 

NOC*NSF 
De atleten, juryleden, scheidrechters, verenigingen, clubs en alle organisaties en 
instellingen die door het IOC goedgekeurd zijn horen hier ook bij. In Nederland hebben wij 
het NOC*NSF. Dit staat voor het Nationaal Olympisch Comité en de Nationale Sport. Hun taak 
is het bevorderen van sport op nationaal niveau. Inmiddels kijkt het NOC*NSF naar de 
mogelijkheden om de Olympische Spelen van 2028 naar Nederland te halen. 


