Aanvragen van baaldagen in Sportlink Club
Sinds het seizoen 2020/’21 is het voor verenigingen mogelijk om verzoeken tot snipperdagen voor teams die
spelen in categorie B zelf te regelen. Clubs hoeven hiervoor niet meer contact op te nemen met de KNVB,
maar kunnen deze baaldag zelf aanvragen via een hiervoor beschikbaar gestelde functionaliteit binnen
Sportlink Club. Vanaf 1 september is het verplicht snipperdagen aan te vragen via Sportlink Club.

Hoe is deze werkwijze
In Sportlink Club kan via het menu “Wedstrijdzaken” het nieuwe item “baaldagen” worden opgevraagd via het
sub-menu wat is te vinden onder “Teams” (zie voorbeeld hieronder).
Het aantal baaldagen zal alleen ingevoerd worden bij de categorie B. In categorie A kan geen baaldag worden
aangevraagd, zodat bij die teams het vakje “Max. baaldagen” leeg zal blijven.
Alleen personen die voor “Wedstrijdzaken” zijn geautoriseerd kunnen het “item” baaldagen oproepen.

Als op “baaldagen” wordt geklikt, dan verschijnt het volgende scherm.

Betekenis van de kolommen.
Teamnaam:
Speltype:

de naam van het team van de betreffende vereniging.
voor het veldvoetbal zal hier “Veld Algemeen/Vrijdag” – “Veld
Algemeen/Zaterdag” of “Veld Algemeen/Zondag” kunnen staan.
voor het zaalvoetbal zal dit “Zaal Algemeen” zijn
Huidig aantal baaldagen:
het aantal baaldagen dat voor dit team is aangevraagd.
Maximaal aantal baaldagen: de regel bij de KNVB is dat voor de teams in de categorie B één baaldag per
seizoen aangevraagd kan worden, dus hier zal dus een 1 staan.
Voor de teams die in categorie A spelen zal dus een 0 staan.
Laatst opgenomen baaldag: de datum dat dit team niet kan spelen of niet heeft gespeeld.
Laatste aanvraag:
de datum waarop voor dit team een baaldag is aangevraagd en goedgekeurd.

Voor de bekercompetities geldt de mogelijkheid voor het gebruik van een baal- of snipperdag niet.
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De regel is dat het niet mogelijk is om een
baal- of snipperdag aan te vragen binnen een
vastgesteld aantal dagen vòòr een wedstrijd
waar een baal- of snipperdag voor
aangevraagd kan worden. Gebeurt dat wel dan
verschijnt deze melding. ➔

Als op een team wordt geklikt waarbij het
“huidig aantal baaldagen” op 1 staat en het
“maximaal aantal baaldagen” is al bereikt, dan
zal de volgende melding verschijnen. ➔

Als een team een baaldag wil
gebruiken voor een vastgestelde
bekerwedstrijd, dan verschijnt
deze melding. ➔

Als op een team wordt geklikt waarbij het “huidig aantal baaldagen” op 0 staat, en het “Maximaal aantal
baaldagen” op 1 staat, dan zal de volgende melding verschijnen.

De vereniging kan dan bij de “datum” de datum invoeren dat het betreffende team een baal- of snipperdag wil
aanvragen. Na het vastleggen wordt het “huidig aantal baaldagen” op 1 gezet. Voor dit team kan geen tweede
aanvraag meer worden gedaan. Automatisch wordt de vastgestelde wedstrijd van dat team direct op afgelast
gezet, wordt dit verwerkt in het programma op Sportlink Club alsook op voetbal.nl (incl. de app) en ontvangen
alle betrokkenen hiervan aansluitend later op de dag een wedstrijdwijziging van de KNVB.
Heeft de aanvrager een verkeerde datum ingevoerd, dan moet de aanvrager contact opnemen met de KNVB
met de vraag of de datum van de baaldag uit het systeem gehaald kan worden waarna de aanvrager een
nieuw verzoek kan plaatsen via Sportlink Club.
Dit laatste kan alleen als dit binnen de gestelde termijn wordt hersteld en is ter beoordeling aan de KNVB.

BELANGRIJK:
Vanaf 1 september is het verplicht snipperdagen aan te vragen via Sportlink Club. Na die datum is het alleen
nog mogelijk om de verzoeken digitaal via Sportlink Club bij de KNVB in te dienen.
Wij adviseren de wedstrijdsecretaris c.q. het bestuur om echt dit soort verzoeken in te dienen als een gebrek
aan spelers dreigt (anders dan door corona) en zich te realiseren dat een uitstel op deze wijze slechts 1x per
seizoen per team wordt toegestaan. In andere voorkomende gevallen dient overleg plaats te vinden met de
tegenstander om de wedstrijd te verplaatsen naar een onderling overeengekomen alternatieve datum en tijd.
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