Lidmaatschap L.V.V. FOOTBALL FACTORY
Informatie over aanmelden, wijzigen en beëindigen van het lidmaatschap. Inclusief link naar inschrijfformulier.
Voordat je het aanvraagformulier voor het lidmaatschap bij Football Factory (helemaal onderaan deze pagina) invult,
verzoeken wij je eerst de volgende informatie over het aanmelden, wijzigen en beëindigen van het lidmaatschap door
te lezen.
Aanmelden als lid
Het aanvraagformulier voor het lidmaatschap bij Football Factory vind je op onze website. Je kan je aanmelden voor
voetbal in Leiden (LVV Football Factory) of Den Haag (HVV Football Factory). Daarbij is het mogelijk om je als spelend
lid of als trainingslid in te schrijven. Daarbij heb je de mogelijkheid aan om zowel naast het voetbal lidmaatschap ook
te kunnen sporten bij het Universitair Sportcentrum in Leiden of in Den Haag. Hieronder zijn de prijzen van het
lidmaatschap te zien. Zodra het ondertekende aanvraagformulier door de ledenadministratie is ontvangen, gaan de
wederzijdse verplichtingen bij het lidmaatschap in voor zowel het nieuwe lid als voor Football Factory.
Machtiging tot automatische incasso
Contributiebetaling geschiedt d.m.v. het betalen van de contributie via de webshop van Football Factory óf een
afgegeven incassomachtiging.
Student of Alumnus
Football Factory is een vereniging speciaal voor studenten van de Universiteit (bijvoorbeeld Universiteit Leiden of
UvA) of de Hoge School (bijvoorbeeld Haagse Hoge School of Hoge School Leiden), phd-kandidaten en alumni. Indien
je niet aan deze voorwaarden voldoet, kan je helaas geen lid worden van onze vereniging.
Gedragsregels
Als lid van onze vereniging word je geacht de gedragsregels te kennen en ernaar te gedragen. Daarnaast betekent lid
zijn van de grootste studenten-voetbalvereniging van Leiden ook een steentje bijdragen. Dat is een gezamenlijke
verantwoordelijkheid. Je kan dit doen door onder andere een wedstrijd te fluiten of een keer bardienst draaien in ons
clubhuis. Klik hier voor meer informatie over ons beleid en gedragsregels. Daarnaast is Football Factory op tal van
gebieden op zoek naar vrijwilligers ter versterking van de organisatie. Dit kan op verschillende gebieden, bijvoorbeeld
door het geven van trainingen, het binnenhalen van sponsorships of het organiseren van leuke activiteiten op de club.
Ben jij de nieuwe Van Gaal of ben jij van andere waarde voor onze club? Laat dit dan snel weten aan het bestuur!
Prijzen
Hieronder vind je de prijzen die bij het lidmaatschap horen. Je hebt de mogelijkheid om een volledig abonnement te
nemen inclusief sportmogelijkheden bij het Universitair Sportcentrum (€ 245,-) of alleen als spelen lid aan te melden
(€ 230,-). Tevens is het ook mogelijk om je alleen als trainingslid bij onze vereniging aan te sluiten (€ 100,-)
Wijziging/opzegging lidmaatschap
Indien je al lid bent van een Football Factory en je wil je lidmaatschap omzetten (bijvoorbeeld van niet-spelend naar
spelend lid) of opzeggen, dien je dit uiterlijk 14 juni schriftelijk kenbaar te maken bij de het bestuur. Opzegging van
het lidmaatschap wordt door het bestuur schriftelijk bevestigd. Indien je de wijzigingen voor je lidmaatschap niet
vóór 15 juni schriftelijk kenbaar maakt, wordt het lidmaatschap automatisch met een jaar verlengd. Indien je van plan

bent om wegens studie naar het buitenland te vertrekken, verzoeken wij je dit graag op tijd door te geven i.v.m. het
indelen van de teams en de wederzijdse verplichtingen die bij het lidmaatschap komen kijken.
Indien je niet aan de gedragsregels voldoet, kan het bestuur het lidmaatschap wijzigen en/of opzeggen, zonder
wederzijdse toestemming.
Vragen?
Mocht je toch nog vragen hebben over het lidmaatschap bij Football Factory, neem dan contact op met het bestuur via
info@lvvfootballfactory.nl .

Klik hier voor het inschrijfformulier

