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LOGO
Het logo is een combinatie van een woordmerk, een jaartal en diverse elementen die samen
een beeld van een schild vormen. Middels dit huisstijlhandboek worden de richtlijnen voor het
juiste gebruik en de toepassing van het logo uiteengezet. Hierdoor blijft de herkenbaarheid van de
huisstijl gewaarborgd, mede omdat het logo het meest herkenbare onderdeel van de huisstijl is.
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LOGO
VERHOUDiNGEN
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GOED
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LOGO
MARGES
Boundingbox, dit is de ruimte die minimaal om het logo aanwezig
hoort te zijn. binnen deze ‘boundingbox’ mogen dus geen teksten
of ander artwork geplaatst worden.

Uitzondering op de regel is wanneer het in
deze typische vormgeving opgenomen is.
Je zou het als het ware door kunnen lezen.
Want waar SV Venray ﬁguurlijk voor staat
volgt onder het logo.
Om dit te bendadrukken krijgt het logo
een lichte ovaal als schaduw en loopt het
rood achter de tekstregel door achter
het logo zodat deze onderdelen bij elkaar
betrokken worden.
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HUiSSTiJL
KLEUREN
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TYPOGRAFiE
Typograﬁe is een essentieel onderdeel van de huisstijl, een krachtig statement. Het eﬀect van
lettertypen is voor het ongetrainde oog wellicht subtiel, maar het resultaat is zeer krachtig
zeker binnen de huisstijl van SV Venray.
Het lettertype Lemon Milk medium is het primaire lettertype vanuit het logo. Dit lettertype
wordt gebruikt voor alle koppen. Additioneel zou eventueel de hele lemon milk font-familie
de voorkeur genieten.
Voor platte tekst in Microsoft Word, - powerpoint, mail enzovoort wordt Calibri regular
gebruikt. Dit is een algemeen font dat op elke pc standaard aanwezig is.

LEMON MILK MEDIUM

Calibri regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

ABCDEFGHiJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890

1234567890
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HUiSSTiJL
VOORBEELD MiDDELEN
ALGEMEEN STAAND
Diverse elementen vormen samen de huisstijl van SV Venray. Een stijl waarin het familiegevoel
centraal staat. Dit wordt onderschreven door de slogan voor iedereen. voor altijd.

• foto
vaak voorzien van
de honingraat uit
het beeldmerk
eﬀect: lichter maken
dekking: 50%
hoek: 70°
• lijntekening schild
om iemand te omlijnen

• logo
• hoofdtitel
• ondertitel

PLAATS
HOOFDTiTEL
VOOR iEDEREEN. VOOR ALTiJD.

De ruimte aan de zijkanten van de hoofd- en ondertitel dienen optisch even groot te zijn.
Deze balken mogen (afhankelijk van het middel en de foto ook aﬂopend geplaatst worden.
Als ze niet aﬂopend geplaatst worden dan moet de ruimte links van de balken tot aan de rand
van het document ruimer zijn dan de horizontale afstand van de titels tot de gekleurde balken.
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HUiSSTiJL
VOORBEELD MiDDELEN
ALGEMEEN LiGGEND
•
•
•

logo
hoofdtitel
ondertitel

PLAATS
HOOFDTiTEL
VOOR iEDEREEN. VOOR ALTiJD.

• foto
vaak voorzien van de honingraat uit het beeldmerk
eﬀect: lichter maken
dekking: 50%
hoek: 70°
• lijntekening schild om iemand te omlijnen
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HUiSSTiJL
VOORBEELD MiDDELEN
CAMPAGNE ‘ONS’ STAAND
De styling van SV Venray en het gevoel van de slogan voor iedereen. voor altijd.
wordt versterkt door de campagne ‘ons’ waarin de mensen van SV Venray centraal staan.
Belangrijk gemaakt door ze in het midden van de pagina te plaatsen in het schild, wit omlijnd,
op een rode achtergrond. De hoofdtitel begint binnen deze styling altijd met ‘ons’ of ‘onze’.
Vervolgd door een woord dat op degene of het betreﬀende team van toepasing is.

• slogan

VOOR iEDEREEN. VOOR ALTiJD.

• portretfoto
• achtergrondfoto
de achtergrond wordt
voorzien van
• de honingraat uit
het beeldmerk
eﬀect: fel licht
dekking: 65%
hoek: 70°

•
•

onze / ons + hoofdtitel
namen als ondertitel

ONZE
HOOFDTiTEL
NAMEN ALS ONDERTiTEL

•

logo
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HUiSSTiJL
VOORBEELD MiDDELEN
CORPORATE
Voorbeeld briefpapier blanco
en met tekst in Calibri

Sportieve groet,
Voornaam Achternaam

Voorbeeld emailhandtekening

VOOR iEDEREEN. VOOR ALTiJD.
SPORTLAAN 6 | 5801 AH VENRAY | 0478 586 878 | WWW.SVVENRAY.NL
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HUiSSTiJL
ADDiTiONELE
KLEUREN
HUiSSTiJL
Naast de kleuren in het logo en de algemene styling worden er additionele kleuren ingezet
binnen de huisstijl om variatie en onderscheid in middelen en te creëren.
Als er bijvoorbeeld zaken aangekondigd dienen te worden, kunnen deze additionele kleuren
ingezet worden. de vormgeving van het document blijft grotendeels overeind.
Inhoudelijk plaats je op de plaats van de ondertitel de datum en de tijd van het aan te
kondigen event in de hoofdtitel. De lijntekening van het schild komt te vervallen.
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MiDDELEN
TOEPASSiNGEN
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MiDDELEN
TOEPASSiNGEN

15

MiDDELEN
SOCiAL MEDiA
Voor social media is het van belang dat de uitstraling overeenkomt met de rest van de middelen.
Niet alle huisstijl items hoeven terug te komen in de algemene beelden, maar de regel Voor iedereen.
Voor altijd. blijft de boventoon voeren. Als hoofdtitel voeg je daar iets typisch over de persoon of het
team aan toe, zoals ons meubilair of ons geheugen.
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ONS MEUBILAIR Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit. Hans Janssen, a cursus
velit. Phasellus et fringilla odio, non fringilla elit.
Donec congue dignissim nisl vitae dapibus...

MEELOOPTRAINING Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit. 17 juni 2022, a cursus
velit. Phasellus et fringilla odio, non fringilla elit.
Donec congue dignissim nisl vitae dapibus...

ONS
MEUBILAIR

MEELOOP
TRAiNiNG

VOOR iEDEREEN. VOOR ALTiJD.

ZA 17 JUNi // 14.00 - 15.00 UUR

You and 99 others

Like
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100 Comments
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MEELOOPTRAINING Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit. 17 juni 2022, a cursus
VOOR iEDEREEN. VOOR ALTiJD.
velit. Phasellus et fringilla odio, non fringilla elit.
Donec congue dignissim nisl vitae dapibus...

MEELOOPTRAINING Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit. 17 juni 2022, a cursus
VOOR iEDEREEN. VOOR ALTiJD.
velit. Phasellus et fringilla odio, non fringilla elit.
Donec congue dignissim nisl vitae dapibus...
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ViSiONAiR

ONZE
NiEUWKOMER

EDGAR LUCASSEN
HOOFDTRAiNER DAMES 1

SV VENRAY
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TRAiNER DAMES 2
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LET OP! IN DiT HUiSSTiJLHANDBOEK iS VOORALSNOG

FOTOGRAFiE

GEBRUiKT GEMAAKT VAN VOORBEELD FOTOGRAFiE.
KORTOM, DEZE BEELDEN MOGEN NiET iN
DAADWERKELiJKE MiDDELEN GEBRUiKT WORDEN.

PORTRETTEN
In de huisstijl van SV venray wordt gebruikgemaakt van foto’s waarop de mens centraal staat.
de tagline Voor iedereen. Voor altijd. onderstreept dat het om mensen gaat.
Tevens wordt er vaak één persoon of team uitgelicht. Middels vormen uit de huisstijl worden
ze letterlijk omkaderd. Zo versterken, woorden, vormgeving en beelden elkaar.

VOOR iEDEREEN. VOOR ALTiJD.

VOOR iED

ONZE
UiTBLiNKER
MARLEEN VAN DiJCK

ONZE
ViSiONA
SV VENRAY

EDGAR LUCASSEN
HOOFDTRAiNER DAM

SINDS
1945

SV VENRAY
SINDS
1945

ONZE
ALLESKUNNER
VOOR iEDEREEN. VOOR ALTiJD.
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FOTOGRAFiE
VOORBEELDEN
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