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Ten geleide

Beste lezer,
Voor je ligt de geactualiseerde huisstijl van de JOVD. Hierin vind je regels voor
het toepassen en gebruik van de huisstijl en talloze voorbeelden. Een huisstijl
en bijbehorend handboek is er niet voor niets. Een zorgvuldig toegepaste huisstijl maakt een sterk merk en zorgt dat onze boodschap krachtig overkomt.
Deze geactualiseerde huisstijl draagt bij aan de professionele interne en externe profilering van onze vereniging. Het merk JOVD wordt steeds sterker en
we laten steeds vaker van ons zien. Natuurlijk is een huisstijlhandboek geen
statisch document, zoals de JOVD ook steeds verandert. Dit document geeft
richting en stelt kaders aan onze grafische profilering.
De professionaliseringsslag die wij met elkaar zijn ingegaan eindigt niet
bij het publiceren van een huisstijlhandboek. De komende jaren zullen we
scherp moeten blijven en voldoende aandacht moeten besteden aan het
consistent gebruiken en toepassen van alle huisstijlelementen. Pas dan
krijgt de JOVD de uitstraling die zij verdient.
Ik wens je veel succes met het gebruik!
Met vriendelijke groet,

Koen Bokhorst
Algemeen Bestuurslid Voorlichting & Marketing
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Ten geleide

Beste lezer,
Het actualiseren van de huisstijl van de JOVD was hard nodig. Doordat de
huisstijl niet toereikend genoeg was en iedereen zijn eigen plan trok, was het
vanuit grafisch oogpunt een grote puinhoop. Daarnaast was ik van mening
dat de JOVD een professionelere en volwassenere uitstraling moest krijgen.
Ik vond het een enorme eer en uitdaging om een dynamische huisstijl te ontwikkelen waar alle afdelingen zich mee konden identificeren en daarbij te
zorgen voor voldoende bewegingsvrijheid voor de eindgebruiker, zonder dat
dit afbreuk doet aan de eenduidigheid en consistentie organisatiebreed.
Er is goed gekeken naar de verschillende wensen en benodigdheden. Voor
zowel de interne als externe communicatie zijn per onderdeel templates verzorgd zodat je gemakkelijk huisstijlonderdelen kunt personaliseren, binnen
de gestelde kaders. Ik ben ervan overtuigd dat deze actualisatie een eerste
grote stap is naar een gebruiksvriendelijke en dynamische huisstijl waar je
als JOVD’er graag mee werkt en trots op bent.
Met vriendelijke groet,

Boudewijn de Bruin
h/o Meneer de Vormgever
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Algemene richtlijnen

Algemene richtlijnen
Logo
Het JOVD-logo bestaat uit de letters JOVD en de leeuw die een hoed omhoog
houdt met een lans. De hoed is de zogenaamde vrijheidshoed, het teken van
individuele vrijheid. De leeuw is het beeldmerk van de JOVD en komt in Nederland in vele uitingen voor. De V van vrijheid, verdraagzaamheid en verantwoordelijkheid -de drie beginselen van de JOVD- in combinatie met de
leeuw, lans en hoed zijn in gebruik sinds de jaren 50. Het logo in zijn huidige
samenstelling is sinds de jaren 80 in gebruik. In april 2008 heeft het hoofdbestuur de vernieuwde versie van het logo gepresenteerd, dat goedgekeurd
werd door de Algemene Ledenvergadering. Aan het logo zelf is niets veranderd, wel is de pay-off ‘jong en liberaal’ verdwenen.
Het logo mag niet in andere kleuren worden toegepast dan de kleuren uit
de huisstijl en ook niet geplaatst worden op een volvlakkleur die niet is vastgelegd binnen de huisstijl van de JOVD. Verder is het belangrijk dat er altijd
voldoende witruimte rondom het logo blijft wanneer deze wordt geplaatst,
meer hierover op pagina 8 van dit huisstijlhandboek.
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Algemene richtlijnen
Kleuren
Voor de JOVD zijn zes kleuren gedefinieerd: het ‘JOVD-blauw’, een viertal
steunkleuren en de standaardkleur zwart. De steunkleur, Pure Magenta,
wordt alleen subtiel toegepast op de website van de JOVD voor kleine accenten. De steunkleuren licht- en donkergrijs zullen bijvoorbeeld voorkomen
in documenten en rapporten.
Daarnaast de kleur zwart voor onder andere het lettertype.
JOVD Blauw

JOVD Steunkleur Lichtgrijs

JOVD Steunkleur 288C

JOVD Steunkleur Donkergrijs

JOVD Steunkleur Pure Magenta

Zwart
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Algemene richtlijnen
Toepassing kleuren
Voor online en digitale doeleinden worden RGB-waardes gebruikt, zowel het
bestand zelf als de ingevoegde assets dienen op RGB-basis te zijn. Ook bij
het exporteren en/of opslaan van bestanden moeten de juiste kleurprofielen
worden ingesloten.
Voor printdoeleinden worden CYMK-waardes gebruikt, zowel het bestand
zelf als de ingevoegde assets dienen op CYMK-basis te zijn. Ook bij het exporteren en/of opslaan van bestanden moeten de juiste kleurprofielen worden ingesloten.
Voor drukwerkdoeleinden kan, afhankelijk van het ontwerp en druktechniek,
gewerkt en gecommuniceerd worden middels PMS-waardes. Let goed op
dat bij het exporteren en/of opslaan van bestanden de juiste kleurprofielen
worden ingesloten.
JOVD Blauw

JOVD Steunkleur Lichtgrijs

PMS 285C

PMS 427C

CMYK | C: 90 M: 48 Y: 0 K: 0

CMYK | C: 7 M: 3 Y: 5 K: 8

RGB | R: 0 G: 115 B: 207

RGB | R: 208 G: 211 B: 212

#0073CF

#d0d3d4

JOVD Steunkleur 288C

JOVD Steunkleur Donkergrijs

PMS 288C

PMS 429C

CMYK | C: 100 M: 75 Y: 6 K: 24

CMYK | C: 21 M: 11 Y: 9 K: 23

RGB | R: 0 G: 44 B: 119

RGB | R: 162 G: 170 B: 173

#002c77

#a2aaad

JOVD Steunkleur Pure Magenta

Zwart

PMS Pure Magenta

PMS BLACK C

CMYK | C: 0 M: 100 Y: 0 K: 0

CMYK | C: 0 M: 100 Y: 0 K: 0

RGB | R: 255 G: 0 B: 255

RGB | R: 45 G: 41 B: 38

#FF00FF

#2d2926
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Algemene richtlijnen
Stijlelementen
De onderste schuine lijn van het logo, deze lijn is 5,5 graden, dient als basis
voor de nieuwe stijlelementen. Door de lijn te kopiëren ontstaat er een schuine baan die gebruikt kan worden om bijvoorbeeld foto’s te maskeren. Het
blauwe vlak (zoals weergegeven) kan gebruikt worden als ‘headerelement’
maar ook als onderdeel onderaan een pagina. Wanneer de baan boven of
onder met een horizontale lijn wordt afgesneden ontstaat er een driehoekig
vlak. Dit element kan links onderaan (op ongeveer tweederde breedte van
het document) en rechts bovenaan (op ongeveer eenderde breedte van het
document) worden geplaatst. Tevens kan het logo van de JOVD of de losse leeuw worden toegevoegd aan deze elementen, zoals op het briefpapier,
waardoor een krachtig en herkenbaar stijlelement ontstaat.
De uitgeschreven naam ‘Jongerenorganisatie Vrijheid en Democratie’ wordt
in de nieuwe huisstijl gebruikt als stijlelement en is terug te vinden op corporate/externe en interne uitingen. Daarnaast zal de url ‘jovd.nl’ zoveel mogelijk worden gecorrespondeerd. Onderstaande visual geeft de betreffende
schuine lijn weer die als basis dient voor de schuine banen, vlakken en driehoekige stijlelementen. Op de volgende pagina’s worden voorbeelden van
de verschillende stijlelementen weergegeven.

5,5º
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Algemene richtlijnen
Stijlelementen voorbeelden

Algemene richtlijnen
Stijlelementen voorbeelden

Algemene richtlijnen
Afdelingslogo
Het afdelingslogo heeft, in verband met de herkenbaarheid en de eenheid
van de vereniging, geen afwijkingen ten opzichte van het landelijke logo.
Wel wordt de naam van de betreffende afdeling altijd onder het logo geplaatst. Belangrijk is dat er voldoende witruimte rondom het logo in acht
wordt genomen. Hieronder als voorbeeld een grid (vorm met verschillende
lijnen) waaruit de marges bepaald kunnen worden. Het grid is gebaseerd op
het fictieve vierkant zo groot als het logo. De opmaak van het afdelingslogo
wordt ook gebruikt voor projectgroepen, het Algemeen Secretariaat en andere instituten van de JOVD. Het logo is verkrijgbaar, afhankelijk van toepassing, via ‘Mijn JOVD’. Ook vind je hier per afdeling plaatjes/exports voor o.a.
social media.
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Algemene richtlijnen
JOVD lettertype
De JOVD gebruikt in haar communicatie zoveel mogelijk de fontfamilie (lettertype) ‘Touche’. Wanneer deze niet beschikbaar is, wordt deze vervangen door
de standaard Windows-lettertype ‘Arial’. Deze laatste wordt ook gebruikt in
toepassingen waar een standaard-lettertype gebruikt dient te worden i.v.m.
technische onmogelijkheden. Standaard worden koppen, tussenkoppen en
toevoegingen in ‘JOVD-blauw’ weergegeven en platte tekst in het zwart.
Alle teksten worden uitgevuld (daarbij de optie ‘woordafbreking’ gebruiken),
ook in correspondentie. In alle uitingen wordt een ruime interlinie gekozen
(regelafstand), dit maakt de teksten makkelijker leesbaar.
Hieronder een voorbeeld van de tekstopmaak met de bijbehorende afstanden en waardes.

Lorem ipsum dolor set amet.
Donec et nibh blandit, ornare urna.
Um zzril diam, sismolorper aliquisisisl ut nullaore delit velesto dolenis modiat. Lor am in euissis ad tionsent vulput wismodo lobore tat ationsequat irilis
nim dionsequat, sectet, venisit wis aciduisse consendrem iure tem quate conulput ad del et iriure elessen iamcommy nim accummod modolessim elent
exero od dolor sim vel iriliquis niam, si ea consed dio diat.

Hoofdkop
Fontstijl: Touche Semibold
Tekengrootte: 17 pt
Tussenkop
Fontstijl: Touche Medium
Tekengrootte: 12 pt
Platte tekst
Fontstijl: Touche Regular
Tekengrootte: 10 pt
Regelafstand: 12 pt (op een basisgrid van 8 pt)
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Uitingen

Opmaak brieven
Introductie
Voor de JOVD is standaardbriefpapier ontworpen. Om het briefpapier juist
te gebruiken zijn speciale Word-templates beschikbaar met bijbehorende
handleiding, deze kun je downloaden via ‘Mijn JOVD’. Belangrijk hierbij is dat
je, afhankelijk van je wens, de juiste template gebruikt. Meer informatie hierover vind je op ‘Mijn JOVD’.
Op de volgende pagina’s zijn de voor- en achterzijde van het briefpapier te
zien en een voorbeeld van het briefpapier in gebruik.

Meneer de Vormgever
T.a.v. Boudewijn de Bruin
Surinameplein 35
1058 GM Amsterdam

Lange Voorhout 12
2514 ED Den Haag
+31 (0)70 36 22 433
info@jovd.nl
jovd.nl

Den Haag, 5 oktober 2015

Betreft: Welkom bij de JOVD!

Beste Boudewijn,
Aliquam ornare est ut lectus rutrum scelerisque. Vestibulum pharetra massa et arcu eleifend
commodo. Nulla id ante quam. Aliquam ut risus et tellus elementum venenatis. Cras facilisis
nunc est, id vestibulum massa dapibus non. Aliquam sed mollis metus, nec blandit lorem. Duis
sagittis, enim condimentum ultrices tincidunt, neque ipsum volutpat ipsum, vel auctor leo urna
vitae purus. Vivamus consectetur sollicitudin ligula eu imperdiet.
In hac habitasse platea dictumst. Nunc at fermentum nibh. Vestibulum vestibulum suscipit mauris eu suscipit. Curabitur lectus enim, volutpat sit amet aliquam nec, tempus nec elit. Donec scelerisque purus id nibh finibus pretium. Vivamus rhoncus diam in justo dapibus, eget volutpat
magna consectetur. Ut blandit, turpis ac dictum ornare, sapien tortor tristique ipsum, vel malesuada nisl diam et mauris. Ut vel ultrices lectus. Etiam hendrerit hendrerit dolor vel elementum.
Aliquam nec tellus at mi tincidunt consectetur. Pellentesque sollicitudin sapien et risus tristique,
eget mollis ipsum viverra. Donec malesuada, sapien eget efficitur consectetur, arcu sapien placerat tellus, ac scelerisque diam velit sed nunc. Cras sagittis nibh eu erat malesuada, eget fermentum lacus lobortis. Nulla at aliquet nisi, nec finibus orci. Etiam malesuada, mauris at egestas
laoreet, nibh est sollicitudin nisl, in rutrum massa quam lacinia odio.
In eget ornare enim, ultricies sagittis augue. Donec accumsan, dolor ac lobortis porttitor, risus
magna placerat magna, nec faucibus nunc magna nec risus. Cras lobortis nisi at justo fringilla, tristique fermentum felis dapibus. Cras congue lorem libero, in elementum lacus feugiat at.
Fusce ligula tortor, eleifend et metus ut, dignissim molestie ligula. Vivamus a massa vitae metus
tempor fermentum. Nulla mattis justo augue. Curabitur sit amet eros tempor sem commodo
malesuada vel suscipit lacus. In sagittis, libero a dictum mollis, erat leo venenatis neque, ullamcorper mollis dolor purus sit amet magna.
Met vriendelijke groet,

Matthijs van de Burgwal
Landelijk Voorzitter
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Opmaak brieven
Voor- en achterkant briefpapier (landelijk)

Opmaak brieven
Voor- en achterkant briefpapier (algemeen)

Opmaak brieven
Voorbeeld brief (landelijk)

Meneer de Vormgever
T.a.v. Boudewijn de Bruin
Surinameplein 35
1058 GM Amsterdam

Lange Voorhout 12
2514 ED Den Haag
+31 (0)70 36 22 433
info@jovd.nl
jovd.nl

Den Haag, 5 oktober 2015

Betreft: Welkom bij de JOVD!

Beste Boudewijn,
Aliquam ornare est ut lectus rutrum scelerisque. Vestibulum pharetra massa et arcu eleifend
commodo. Nulla id ante quam. Aliquam ut risus et tellus elementum venenatis. Cras facilisis
nunc est, id vestibulum massa dapibus non. Aliquam sed mollis metus, nec blandit lorem. Duis
sagittis, enim condimentum ultrices tincidunt, neque ipsum volutpat ipsum, vel auctor leo urna
vitae purus. Vivamus consectetur sollicitudin ligula eu imperdiet.
In hac habitasse platea dictumst. Nunc at fermentum nibh. Vestibulum vestibulum suscipit mauris eu suscipit. Curabitur lectus enim, volutpat sit amet aliquam nec, tempus nec elit. Donec scelerisque purus id nibh finibus pretium. Vivamus rhoncus diam in justo dapibus, eget volutpat
magna consectetur. Ut blandit, turpis ac dictum ornare, sapien tortor tristique ipsum, vel malesuada nisl diam et mauris. Ut vel ultrices lectus. Etiam hendrerit hendrerit dolor vel elementum.
Aliquam nec tellus at mi tincidunt consectetur. Pellentesque sollicitudin sapien et risus tristique,
eget mollis ipsum viverra. Donec malesuada, sapien eget efficitur consectetur, arcu sapien placerat tellus, ac scelerisque diam velit sed nunc. Cras sagittis nibh eu erat malesuada, eget fermentum lacus lobortis. Nulla at aliquet nisi, nec finibus orci. Etiam malesuada, mauris at egestas
laoreet, nibh est sollicitudin nisl, in rutrum massa quam lacinia odio.
In eget ornare enim, ultricies sagittis augue. Donec accumsan, dolor ac lobortis porttitor, risus
magna placerat magna, nec faucibus nunc magna nec risus. Cras lobortis nisi at justo fringilla, tristique fermentum felis dapibus. Cras congue lorem libero, in elementum lacus feugiat at.
Fusce ligula tortor, eleifend et metus ut, dignissim molestie ligula. Vivamus a massa vitae metus
tempor fermentum. Nulla mattis justo augue. Curabitur sit amet eros tempor sem commodo
malesuada vel suscipit lacus. In sagittis, libero a dictum mollis, erat leo venenatis neque, ullamcorper mollis dolor purus sit amet magna.
Met vriendelijke groet,

Matthijs van de Burgwal
Landelijk Voorzitter

Opmaak brieven
Voorbeeld brief (algemeen)

Meneer de Vormgever
T.a.v. Boudewijn de Bruin
Surinameplein 35
1058 GM Amsterdam

Lange Voorhout 12
2514 ED Den Haag
+31 (0)70 36 22 433
info@jovd.nl
jovd.nl

Den Haag, 5 oktober 2015

Betreft: Welkom bij de JOVD!

Beste Boudewijn,
Aliquam ornare est ut lectus rutrum scelerisque. Vestibulum pharetra massa et arcu eleifend
commodo. Nulla id ante quam. Aliquam ut risus et tellus elementum venenatis. Cras facilisis
nunc est, id vestibulum massa dapibus non. Aliquam sed mollis metus, nec blandit lorem. Duis
sagittis, enim condimentum ultrices tincidunt, neque ipsum volutpat ipsum, vel auctor leo urna
vitae purus. Vivamus consectetur sollicitudin ligula eu imperdiet.
In hac habitasse platea dictumst. Nunc at fermentum nibh. Vestibulum vestibulum suscipit mauris eu suscipit. Curabitur lectus enim, volutpat sit amet aliquam nec, tempus nec elit. Donec scelerisque purus id nibh finibus pretium. Vivamus rhoncus diam in justo dapibus, eget volutpat
magna consectetur. Ut blandit, turpis ac dictum ornare, sapien tortor tristique ipsum, vel malesuada nisl diam et mauris. Ut vel ultrices lectus. Etiam hendrerit hendrerit dolor vel elementum.
Aliquam nec tellus at mi tincidunt consectetur. Pellentesque sollicitudin sapien et risus tristique,
eget mollis ipsum viverra. Donec malesuada, sapien eget efficitur consectetur, arcu sapien placerat tellus, ac scelerisque diam velit sed nunc. Cras sagittis nibh eu erat malesuada, eget fermentum lacus lobortis. Nulla at aliquet nisi, nec finibus orci. Etiam malesuada, mauris at egestas
laoreet, nibh est sollicitudin nisl, in rutrum massa quam lacinia odio.
In eget ornare enim, ultricies sagittis augue. Donec accumsan, dolor ac lobortis porttitor, risus
magna placerat magna, nec faucibus nunc magna nec risus. Cras lobortis nisi at justo fringilla, tristique fermentum felis dapibus. Cras congue lorem libero, in elementum lacus feugiat at.
Fusce ligula tortor, eleifend et metus ut, dignissim molestie ligula. Vivamus a massa vitae metus
tempor fermentum. Nulla mattis justo augue. Curabitur sit amet eros tempor sem commodo
malesuada vel suscipit lacus. In sagittis, libero a dictum mollis, erat leo venenatis neque, ullamcorper mollis dolor purus sit amet magna.
Met vriendelijke groet,

Matthijs van de Burgwal
Landelijk Voorzitter

Persbericht
Voorbeeld persbericht (landelijk)

PERSB E RI C H T

Lange Voorhout 12
2514 ED Den Haag
+31 (0)70 36 22 433
info@jovd.nl
jovd.nl

Emmeloorder gekozen tot voorzitter JOVD
Den Haag, 5 oktober 2015 - Matthijs van de Burgwal uit Emmeloord is de nieuwe Landelijk Voorzitter van de JOVD, de onafhankelijke jongerenorganisatie van de VVD. Afgelopen weekend verkozen leden van de JOVD hem tijdens een congres met enkele honderden aanwezigen.
De 22-jarige Matthijs van de Burgwal groeide op in Emmeloord en volgde onderwijs op het Zuyderzee College. Van de Burgwal is al jaren actief binnen de liberale jongerenorganisatie en was
eerder onder meer voorzitter van de Flevolandse JOVD-afdeling.
De kersverse voorzitter kent een aantal illustere voorgangers. De VVD-kopstukken Mark Rutte,
Hans Wiegel en Ed Nijpels waren ook ooit Landelijk Voorzitter van de JOVD.

— EINDE PERSBERICHT —

*Onderstaande niet voor publicatie*
Neem voor meer informatie contact op met:
Koen Bokhorst, (pers)voorlichter JOVD
Mobiel: +31 (0)6 418 595 46
E-mail: koen.bokhorst@jovd.nl
Matthijs van de Burgwal, Landelijk Voorzitter JOVD
Mobiel: +31 (0)6 310 606 91
E-mail: matthijs.van.de.burgwal@jovd.nl

Persbericht
Voorbeeld persbericht (algemeen)

PERSB E RI C H T

Lange Voorhout 12
2514 ED Den Haag
+31 (0)70 36 22 433
info@jovd.nl
jovd.nl

Emmeloorder gekozen tot voorzitter JOVD
Den Haag, 5 oktober 2015 - Matthijs van de Burgwal uit Emmeloord is de nieuwe Landelijk Voorzitter van de JOVD, de onafhankelijke jongerenorganisatie van de VVD. Afgelopen weekend verkozen leden van de JOVD hem tijdens een congres met enkele honderden aanwezigen.
De 22-jarige Matthijs van de Burgwal groeide op in Emmeloord en volgde onderwijs op het Zuyderzee College. Van de Burgwal is al jaren actief binnen de liberale jongerenorganisatie en was
eerder onder meer voorzitter van de Flevolandse JOVD-afdeling.
De kersverse voorzitter kent een aantal illustere voorgangers. De VVD-kopstukken Mark Rutte,
Hans Wiegel en Ed Nijpels waren ook ooit Landelijk Voorzitter van de JOVD.

— EINDE PERSBERICHT —

*Onderstaande niet voor publicatie*
Neem voor meer informatie contact op met:
Koen Bokhorst, (pers)voorlichter JOVD
Mobiel: +31 (0)6 418 595 46
E-mail: koen.bokhorst@jovd.nl
Matthijs van de Burgwal, Landelijk Voorzitter JOVD
Mobiel: +31 (0)6 310 606 91
E-mail: matthijs.van.de.burgwal@jovd.nl

Visitekaartjes

Voor het Hoofdbestuur van de JOVD zijn visitekaartjes ontworpen. Hieronder
zijn de voor- en achterzijde afgebeeld. Er is gekozen voor een staande variant zodat alle elementen mooi uitkomen.

Matthijs van de Burgwal
Landelijk Voorzitter
Jongerenorganisatie
Vrijheid en Democratie

matthijs.van.de.burgwal@jovd.nl
+31 (0)6 31 06 06 91
Algemeen Secretariaat
Lange Voorhout 12
2514 ED Den Haag
jovd.nl
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Poster template(s)

Voor de JOVD zijn templates verzorgd die gemakkelijk te personaliseren zijn.
In de toekomst zullen er nieuwe templates worden toegevoegd zodat voor
ieder doel een geschikte template beschikbaar is. Op de volgende pagina
voorbeelden van de eerste twee templates in een aantal uitvoeringen. Let
goed op bij het plaatsen van beeldmateriaal dat het logo mooi uitpakt (bij
de templates waar dit het geval is) en zorg dat personen op de foto niet te
veel worden afgesneden door de schuine balken/het masker. Er is beperkt
ruimte voor tekst, zorg voor een pakkende titel en vlotte tekst.

Lorem ipsum dolor set amet,
sapien elle nibh et consequat
curabitur mauris?
Mauris feugiat, mi gravida et ornare do molestie,
nibh diam consequat orci, id qeu lobortis dolor set
amet sapien elle et consequat mauris. Curabitur sit
elle nique et orci lorem ipsum amet ullamcorper sem.
16 januari 2016
Locatie: Algemeen Secretariaat
Aanvang: 20:00 uur
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Poster template(s)
Voorbeelden

Lorem ipsum dolor set amet,
sapien elle nibh et consequat
curabitur mauris?

Lorem ipsum dolor set amet,
sapien elle nibh et consequat
curabitur mauris?

Lorem ipsum dolor set amet,
sapien elle nibh et consequat
curabitur mauris?

Mauris feugiat, mi gravida et ornare do molestie,
nibh diam consequat orci, id qeu lobortis dolor set
amet sapien elle et consequat mauris. Curabitur sit
elle nique et orci lorem ipsum amet ullamcorper sem.

Mauris feugiat, mi gravida et ornare do molestie,
nibh diam consequat orci, id qeu lobortis dolor set
amet sapien elle et consequat mauris. Curabitur sit
elle nique et orci lorem ipsum amet ullamcorper sem.

Mauris feugiat, mi gravida et ornare do molestie,
nibh diam consequat orci, id qeu lobortis dolor set
amet sapien elle et consequat mauris. Curabitur sit
elle nique et orci lorem ipsum amet ullamcorper sem.

16 januari 2016
Locatie: Algemeen Secretariaat
Aanvang: 20:00 uur

16 januari 2016
Locatie: Algemeen Secretariaat
Aanvang: 20:00 uur

16 januari 2016
Locatie: Algemeen Secretariaat
Aanvang: 20:00 uur

Morbi pharetra lectus nisl, tristique et eleifend
ante auctor dignissim. In egestas nibh hendrerit
velit eget cursus. Aliquam erat volutpat.

Morbi pharetra lectus nisl, tristique et eleifend
ante auctor dignissim. In egestas nibh hendrerit
velit eget cursus. Aliquam erat volutpat.

Morbi pharetra lectus nisl, tristique et eleifend
ante auctor dignissim. In egestas nibh hendrerit
velit eget cursus. Aliquam erat volutpat.

Nam consectetur purus. In lipsum auctor consectetur
euismod. Etiam sit amet lobortis diam. In venenatis
urna sed dapibus mollis. Sed iaculis dolor turpis quis
eros sollicitudin, imperdiet consectetur vehicula.

Nam consectetur purus. In lipsum auctor consectetur
euismod. Etiam sit amet lobortis diam. In venenatis
urna sed dapibus mollis. Sed iaculis dolor turpis quis
eros sollicitudin, imperdiet consectetur vehicula.

Nam consectetur purus. In lipsum auctor consectetur
euismod. Etiam sit amet lobortis diam. In venenatis
urna sed dapibus mollis. Sed iaculis dolor turpis quis
eros sollicitudin, imperdiet consectetur vehicula.
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Locatie: Algemeen Secretariaat
Aanvang: 20:00 uur
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Flyer Template(s)

Voor de JOVD zijn templates verzorgd die gemakkelijk te personaliseren zijn.
In de toekomst zullen er nieuwe templates worden toegevoegd zodat voor
ieder doel een geschikte template beschikbaar is. Op de volgende pagina
voorbeelden van de eerste twee templates in een aantal uitvoeringen. Let
goed op bij het plaatsen van beeldmateriaal dat het logo mooi uitpakt (bij
de templates waar dit het geval is) en zorg dat personen op de foto niet te
veel worden afgesneden door de schuine balken/het masker. Er is beperkt
ruimte voor tekst, zorg voor een pakkende titel en vlotte tekst.

Jongerenorganisatie
Vrijheid en Democratie

Morbi pharetra lectus nisl, tristique et eleifend ante auctor
dignissim. In egestas nibh hendrerit velit eget cursus. Aliquam erat volutpat.
Nam consectetur purus. In lipsum auctor consectetur euismod. Etiam sit amet lobortis diam. In venenatis urna sed
dapibus mollis. Sed iaculis dolor turpis quis eros sollicitudin,
imperdiet consectetur vehicula.
Lorem nibh?
20:00 uur et lectus lorem elle.
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Flyer template(s)
Voorbeelden

Jongerenorganisatie
Vrijheid en Democratie

Jongerenorganisatie
Vrijheid en Democratie

Jongerenorganisatie
Vrijheid en Democratie

Lorem ipsum dolor set amet,
sapien elle nibh et consequat
curabitur mauris?

Lorem ipsum dolor set amet,
sapien elle nibh et consequat
curabitur mauris?

Lorem ipsum dolor set amet,
sapien elle nibh et consequat
curabitur mauris?

Mauris feugiat, mi gravida et ornare do molestie,
nibh diam consequat orci, id qeu lobortis dolor set
amet sapien elle et consequat mauris. Curabitur sit
elle nique et orci lorem ipsum amet ullamcorper sem.

Mauris feugiat, mi gravida et ornare do molestie,
nibh diam consequat orci, id qeu lobortis dolor set
amet sapien elle et consequat mauris. Curabitur sit
elle nique et orci lorem ipsum amet ullamcorper sem.

Mauris feugiat, mi gravida et ornare do molestie,
nibh diam consequat orci, id qeu lobortis dolor set
amet sapien elle et consequat mauris. Curabitur sit
elle nique et orci lorem ipsum amet ullamcorper sem.
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Aanvang: 20:00 uur
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Flyer template(s)
Voorbeelden

Jongerenorganisatie
Vrijheid en Democratie

Jongerenorganisatie
Vrijheid en Democratie

Jongerenorganisatie
Vrijheid en Democratie

Morbi pharetra lectus nisl, tristique et eleifend
ante auctor dignissim. In egestas nibh hendrerit
velit eget cursus. Aliquam erat volutpat.

Morbi pharetra lectus nisl, tristique et eleifend
ante auctor dignissim. In egestas nibh hendrerit
velit eget cursus. Aliquam erat volutpat.

Morbi pharetra lectus nisl, tristique et eleifend
ante auctor dignissim. In egestas nibh hendrerit
velit eget cursus. Aliquam erat volutpat.

Nam consectetur purus. In lipsum auctor consectetur
euismod. Etiam sit amet lobortis diam. In venenatis
urna sed dapibus mollis. Sed iaculis dolor turpis quis
eros sollicitudin, imperdiet consectetur vehicula.

Nam consectetur purus. In lipsum auctor consectetur
euismod. Etiam sit amet lobortis diam. In venenatis
urna sed dapibus mollis. Sed iaculis dolor turpis quis
eros sollicitudin, imperdiet consectetur vehicula.

Nam consectetur purus. In lipsum auctor consectetur
euismod. Etiam sit amet lobortis diam. In venenatis
urna sed dapibus mollis. Sed iaculis dolor turpis quis
eros sollicitudin, imperdiet consectetur vehicula.
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Aanvang: 20:00 uur
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Powerpointpresentatie
Stijl en sjablonen
Op basis van de huisstijl is er een powerpointpresentatiesjabloon ontworpen
dat wordt gebruikt als basis voor presentaties binnen én buiten de JOVD. Er
kan gekozen worden uit verschillende achtergronden en sjablonen. Zo is er
een opzet waar alle teksten links uitlijnen en eentje waar alles in het midden
is uitgelijnd. Ook zijn alle sjablonen in verschillende kleuren te verkrijgen. Belangrijk is dat titelslide(s) er anders uitzien dan de overige/inhoudelijke slides
zoals in het voorbeeld hieronder weergegeven.
Denk er aan wanneer je een presentatie maakt om deze kort en bondig op
het scherm te tonen. Vermijd dus ellelange zinnen en letterlijke citaten. Geef
in de presentatie kort en bondig weer waar je verhaal over gaat en bewaar
het verhaal voor de spreker. Het maakt het geven van een presentatie eenvoudig en zorgt dat het publiek naar je luistert en niet verdwaalt in de sheet(s).
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Powerpointpresentatie
Overzicht/voorbeelden slides

Social Media
Profiel- en omslagfoto Facebookpagina
Voor elke afdeling van de JOVD zijn gepersonaliseerde assets voor social media beschikbaar. Belangrijk is dat alle afdelingen dezelfde profielfoto
gaan hanteren voor een eenduidig beeld en een duidelijke en herkenbare
afzender. Daarnaast is de avatar zoals hieronder ook weergegeven in het
voorbeeld geschikt voor mobiele formaten en zal het er te allen tijde goed
uit zien. De omslagfoto is bedoeld om alle pagina’s van de JOVD te voorzien
van eenzelfde uitstraling in de basis en kan, indien wenselijk, (tijdelijk) worden
aangepast en aangevuld met andere omslagfoto’s.
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Social Media
Profiel- en omslagfoto Facebookpagina
(met rechtenvrije foto)
Voor elke afdeling van de JOVD is een gepersonaliseerde banner voor social
media beschikbaar met een foto van de stad of omgeving van de betreffende afdeling. Belangrijk is dat er een geschikte rechtenvrije foto wordt gekozen waarop het logo, uitgevoerd in wit en met een lichte slagschaduw, mooi
en duidelijk leesbaar op uitkomt. Hieronder een voorbeeld.
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Social Media
Profiel- en omslagfoto Twitterpagina
Voor elke afdeling van de JOVD zijn gepersonaliseerde assets voor social media beschikbaar. Belangrijk is dat alle afdelingen dezelfde profielfoto
gaan hanteren voor een eenduidig beeld en een duidelijke en herkenbare
afzender. Daarnaast is de avatar zoals hieronder ook weergegeven in het
voorbeeld geschikt voor mobiele formaten en zal het er te allen tijde goed
uit zien. De omslagfoto is bedoeld om alle pagina’s van de JOVD te voorzien
van eenzelfde uitstraling in de basis en kan, indien wenselijk, (tijdelijk) worden
aangepast en aangevuld met andere omslagfoto’s.
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Social Media
Profiel- en omslagfoto Twitterpagina
(met rechtenvrije foto)
Voor elke afdeling van de JOVD is een gepersonaliseerde banner voor social
media beschikbaar met een foto van de stad of omgeving van de betreffende afdeling. Belangrijk is dat er een geschikte rechtenvrije foto wordt gekozen waarop het logo, uitgevoerd in wit en met een lichte slagschaduw, mooi
en duidelijk leesbaar op uitkomt. Hieronder een voorbeeld.
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Presentatie voor- en achterblad
Voor rapporten/documenten e.d.
Voor de JOVD is een template presentatieblad ontworpen. Om het juist te
gebruiken zijn bestanden beschikbaar met bijbehorende handleiding, deze
kun je downloaden via ‘Mijn JOVD’. Belangrijk hierbij is dat je, afhankelijk van
je wens, de juiste template gebruikt. Meer informatie hierover vind je zoals
gezegd op ‘Mijn JOVD’.

VERSIE 1.4
18 JANUARI 2016
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Roll-Up banner

Voor de JOVD is een roll-up banner ontworpen. Er is een algemene versie
beschikbaar maar ook een versie voor elke afdeling. De bestanden kun je
downloaden via ‘Mijn JOVD’.
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