Q&A |Baas van het Philips Stadion
Hieronder beantwoorden we de meeste gestelde vragen voor de Baas van het Philips Stadion.
Wat houdt de actie in?
Bij deze actie maakt een amateur voetbalclub kans om haar wedstrijden op zaterdag 19 mei voor één
dag naar het Philips Stadion te verplaatsen. Clubs maken kans door zoveel mogelijk stemmen te
verzamelen. De club met de meeste stemmen mag haar spullen pakken en verhuist naar het Philips
Stadion.
Waarom kunnen alleen voetballende amateurteams aan deze actie meedoen?
Voor vele voetballers is het een droom om ooit te voetballen op het heilige gras van het Philips
Stadion. Wij willen hen dit jaar de kans geven om die droom uit te laten komen.
Hoe kan ik mijn club opgeven voor Baas van het Philips Stadion?
Alle clubs staan in het systeem opgesomd. Je kunt je eigen club (mits je minimaal 16 jaar bent) uit het
systeem kiezen en officieel aanmelden voor de actie via de website
energiedirect.nl/baasvanhetstadion. Zodra je club is aangemeld kun je stemmen gaan verzamelen.
Hoe kan ik stemmen verzamelen?
Je verzamelt stemmen door de link van je clubpagina per e-mail, Whatsapp, Facebook of Twitter te
delen. Op jullie clubpagina kan iedereen zijn/haar stem voor jouw club achterlaten. Zodra
zij hebben gestemd en deze hebben bevestigd na het ontvangen van een e-mail, kan iedereen dit
terugzien op de clubpagina, waar het aantal stemmen vermeld staat.
Ik wil de tussenstand zien. Waar kan ik deze vinden?
Je kunt te allen tijden het aantal stemmen voor jouw club zien op de clubpagina. De tussenstand
wordt op dinsdag 24 april op de website en via de social media kanalen verspreid.
Ik weet de link naar mijn clubpagina niet meer
Door op de startpagina (energiedirect.nl/baasvanhetstadion) de naam van jouw club in te vullen,
kom je direct terecht op de desbetreffende clubpagina. Hier vind je ook de mogelijkheid om deze
pagina te delen met anderen.
Als mijn club wint, speel ik mijn wedstrijd dan in het Philips Stadion?
De organisatie bepaalt in overleg met de winnende club, de tegenstanders en de KNVB welke
wedstrijden er worden gespeeld in het Philips Stadion.
Worden alle wedstrijden van mijn club in het Philips Stadion gespeeld?
Er is natuurlijk maar één veld beschikbaar in het Philips Stadion. In overleg met de club, de
tegenstanders en de KNVB beslist de organisatie hoeveel wedstrijden er gespeeld worden op
zaterdag 19 mei 2018.
Mijn club speelt haar wedstrijden op zondag, hoe gaat dat?
In overleg met de club, de tegenstanders en de KNVB beslist de organisatie welke wedstrijden er
worden gespeeld. Het is mogelijk dat er wedstrijden van zondag naar zaterdag worden verplaatst
maar dit gebeurt altijd in overleg (en na akkoord) met de clubs, de organisatie en de KNVB.
Ik wil graag meedoen, maar ik kan niet op zaterdag 19 mei. Is er een andere dag mogelijk?
Het is niet mogelijk om deze dag te verplaatsen naar een andere dag dan zaterdag 19 mei 2018.
Mijn vraag staat er niet bij

Mocht je andere vragen hebben, dan verwijzen we je graag naar de ‘uitgebreide actievoorwaarden’.
Deze kun je vinden op de startpagina (energiedirect.nl/baasvanhetstadion). Mocht je antwoord niet
in dit document staan dan kun je deze mailen naar psv@energiedirect.nl.

