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Dit handboek huisstijl geeft richtlijnen die houvast geven bij het gebruik en constistent doorvoeren van de huisstijl van 
FC Ommen.

De huisstijl bestaat, naast het logo, uit richtlijnen voor de vorm- en stijlkenmerken zoals typografie, kleurgebruik en 
de inzet van fotografie. Door het volgen van deze richtlijnen bij interne en externe communicatie ontstaat er een 
herkenbare en eenduidige uitstraling.
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De kleuren uit uit het logo verwijzen naar de historie van de twee 
gefuseerde verenigingen:
• blauw en witte kleur > OVC ‘21
• geel en zwart > OZC

De leeuw is gebaseerd op de leeuw uit het wapen van de
gemeente Ommen.

LOGO02



LOGO02

Met het oog op herkenbaarheid is 
het belangrijk dat dit logo altijd op
dezelfde wijze wordt gebruikt. 
De kleuren en verhoudingen van 
het logo mogen niet worden 
aangepast en er mogen geen 
elementen worden toegevoegd of 
verwijderd.
In het geval er slechts 1 kleur 
bedruking moglijk is dient het 
rechts hiernaast afgebeelde logo 
gebruikt te worden. 

logo corporate kleur logo corporate 1 kleur

Download logo https://www.fcommen.nl/393/handboek-huisstijl/

https://www.fcommen.nl/393/handboek-huisstijl/
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PMS: 109
CMYK: 0 - 10 - 100 - 0
RGB: 252 - 196 - 1
Web: #fcc401
Folie: 839 bright yellow
Kleding: Jako 03

PMS: ntb
CMYK: ntb
RGB: ntb
Web: ntb
Folie: ntb
Kleding: 45 Skyblue

PMS: 293
CMYK: 100 - 70 - 0 - 4
RGB: 14 - 49 - 146
Web: #0e3192
Folie: 874 PC brilliant blue
Kleding: Jako 04

PMS: ntb
CMYK: ntb
RGB: ntb
Web: ntb
Folie: ntb
Kleding: Jako 06

zwart
CMYK: 25 - 25 - 25 - 100
RGB: 0 - 0 - 0
Web: #000000
Folie: zwart
Kleding: zwart

PMS: ntb
CMYK: ntb
RGB: ntb
Web: ntb
Folie: ntb
Kleding: Jako 01

PMS: ntb
CMYK: 18 - 11- 12 - 0
RGB: ntb
Web: ntb
Folie: ntb
Kleding: nvt
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TYPOGRAFIE05

Montserrat light
Montserrat light italic

Montserrat regular

Montserrat regular italic

Montserrat bold

Montserrat bold italic

Wanneer er gecommuniceerd wordt vanuit een office 

omgeving wordt er gebruik gemaakt van de Calibri.

Calibri regular
Calibri italic

Calibri bold

Calibri bold italic

Montserrat Calibri

Download font https://www.fcommen.nl/393/handboek-huisstijl/

https://www.fcommen.nl/393/handboek-huisstijl/
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De huisstijl bestaat, naast het logo, uit richtlijnen voor de vorm- en stijlkenmerken zoals typografie, kleurgebruik en 
de inzet van fotografie. Door het volgen van deze richtlijnen bij interne en externe communicatie ontstaat er een 
herkenbare en eenduidige uitstraling.Perchiliae incto omnisti oremqui cor apiet labores tiusam etur, es re, corerio 
ressecae porum des arumquo que volorem fugias molum excessitium cus audi dusdam fuga. Nam repress untibusae a 
se id et oditaectiat hilique pos elis esed moluptatur sunt.

Toegang tot sjablonen https://www.fcommen.nl/393/handboek-huisstijl/

https://www.fcommen.nl/393/handboek-huisstijl/
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VOORBEELDEN07

SPONSOROVEREENKOMST 
VOETBALVERENIGING FC OMMEN 
ZILVER

De vereniging FC Ommen gevestigd te Ommen, hierna te noemen: `de vereniging` en de firma  

 gevestigd te  

en vertegenwoordigd door dhr./mevr hierna te noemen: `de sponsor`,

verklaren een overeenkomst inzake sponsoring van de vereniging te hebben gesloten met de volgende bepalingen:

1. de overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van drie jaar, ingaande op       

 en eindigend op voor een bedrag van € 1500,- per jaar exclusief BTW

 Deze overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd, tenzij één van de partijen drie maanden voor de afloop-

 datum schriftelijk de overeenkomst beëindigt

2. de sponsor treedt toe tot de groep Zilveren sponsoren (aantal onbeperkt)

3. de vereniging levert een reclamebord aan het hoofdveld (305/65).

 (* plaats bord wordt bepaald door de vereniging)

4. de vereniging vermeldt naam op sponsorzuil bij de entree van het sportpark

5. het bedrijfslogo wordt vermeld op de website met een link naar de eigen site

6. er wordt ruimte gereserveerd voor een advertentie in een te ontwikkelen clubgids

7. de sponsor heeft vrije toegang tot de wedstrijden en de bestuurskamer bij wedstrijden 

 Heren 1 FC Ommen (2 personen)

8. de sponsor wordt jaarlijks uitgenodigd voor de sponsoravond (2 personen)

9. de sponsor is tevens lid van de Stichting Ondernemersclub FC Ommen met bijbehorende faciliteiten

 (€ 500,-- van de € 1.500,--  wordt gefactureerd door de OC i.v.m. vrijstelling BTW) 

10. het sponsorbedrag is inclusief de kosten van aanschaf en onderhoud van de sponsoruitingen gedurende 

 de contractperiode

11. de sponsor heeft het recht tijdens de sponsorperiode om de sponsoruitingen te wijzigen tegen betaling

 van kosten

12. Opmerkingen:

Sponsorcontracten 2.0.indd   1Sponsorcontracten 2.0.indd   1 21-06-2021   12:0321-06-2021   12:03
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Faciliteiten 

          
1.   de sponsor maakt onderdeel uit van de groep Gouden sponsoren (maximaal 20)
2.   de sponsor maakt onderdeel uit van de Stichting Ondernemersclub FC Ommen
3.   de wedstrijdtenues (thuis en uit) van FC Ommen 1 worden voorzien van het logo van de sponsor
4.   de trainingspakken van FC Ommen 1 worden voorzien van het logo van de sponsor
5.   de presentatiekleding van FC Ommen 1 wordt voorzien van het logo van de sponsor
6.  de sponsor is mede hoofdsponsor van de trOts academy
7.   de wedstrijdtenues en trainingspakken van JO19-1 worden voorzien van het logo van de sponsor
8.  het tribunebord (25 mtr / 1,25 mtr) wordt voorzien van het logo van de sponsor
9.  aan het hoofdveld komt een vlaggen mast met vlag van de sponsor
11.  de vereniging levert een baniermast met banier van de sponsor (lange zijde hoofdveld)
12.  de vereniging levert een reclamebord (400/90) ter hoogte van de baniermast
13.  de vereniging levert een baniermast met banier bij de entree van het sportpark
14.  de vereniging levert een sponsorzuil bij de entree van het sportpark
15.  de sponsor wordt middels een vaste banner vermeld op de website
16.  de sponsor heeft vrije toegang tot de wedstrijden en de bestuurskamer bij wedstrijden 
  Heren 1 FC Ommen
17.  de sponsor heeft recht op de plaatsing van een redactioneel stuk in de te ontwikkelen clubgids
18.  de sponsor heeft vrije toegang op de sponsoravond van de vereniging (4 personen)
19.  de sponsor kiest jaarlijks een plaatselijk goed doel (logo op beide mouwen)
20.  de wedstrijdshirts worden jaarlijks geveild op de sponsoravond, opbrengst voor het goede doel
21. de sponsor ontvangt een ingelijst wedstrijdshirt

Tribuneborden hoofdsponsor

03 04HOOFDSPONSOR GOUDEN SPONSOR

Contractduaur drie jaar, jaarlijkse evaluatie, verlenging in overleg
Kosten: in overleg 

Contractduur drie jaar, stilzwijgende verlenging
Kosten: 3e klasse € 3.000,-- exclusief BTW

2e klasse € 3.250,-- exclusief BTW
1e klasse € 3.500,-- exclusief BTW

Faciliteiten:

1.  de sponsor treedt toe tot de groep Gouden sponsoren (maximaal 20)
2.  de vereniging levert een baniermast (plaats: lange zijde hoofdveld)
3.  de vereniging levert een reclamebord met naamsvermelding (plaats: lange zijde hoofdveld,
  2e ring, ter hoogte van de baniermast). (* plaats baniermast en bord worden bepaald door
  de vereniging)
4.  de vereniging vermeldt naam op sponsorzuil bij de entree van het sportpark
5.  het bedrijfslogo wordt vermeld op de website met een link naar de eigen site
6.  er wordt ruimte gereserveerd in een te ontwikkelen clubgids
7.  de sponsor ontvangt een ingelijst wedstrijdshirt
8.  de sponsor kan één keer per jaar de bestuurskamer van FC Ommen voor 
  bedrijfsdoeleinden gebruiken
9.  de sponsor heeft vrije toegang tot de wedstrijden en de bestuurskamer bij wedstrijden 
  Heren 1 FC Ommen (4 personen)
10. de sponsor wordt jaarlijks uitgenodigd voor de sponsoravond ( 4 personen)
11.  de sponsor is tevens lid van de Stichting Ondernemersclub FC Ommen met bijbehorende
  faciliteiten. (€ 500,-- van de € 3.000,-- wordt gefactureerd door de OC i.v.m. vrijstelling BTW)
12. het sponsorbedrag is inclusief de kosten van aanschaf en onderhoud van de sponsoruitingen 

gedurende de contractperiode
13. de sponsor heeft het recht tijdens de sponsorperiode om de sponsoruitingen te wijzigen tegen 

betaling van kosten
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FC Ommen
afdeling communicatie
communicatie@fcommen.nl  

mailto:communicatie%40fcommen.nl%20%20?subject=

