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Voor SteDoCo is het van groot belang om de vernieuwde visuele identiteit toe 
te passen op alle communicatiemiddelen en zo eenduidig naar buiten te treden. 
Uiteindelijk zal dat leiden tot meer samenhang en een grotere herkenbaarheid van 
SteDoCo en bijdragen aan de opbouw van het gewenste imago bij de doelgroepen.

Dit handboek beschrijft de kaders en bouwstenen van de huisstijl. De inspiratie-
voorbeelden tonen de gewenste uitstraling en sfeer, die SteDoCo voor al haar 
communicatiemiddelen nastreeft. Deze pdf geeft een overzicht van de richtlijnen 
voor de bouwstenen en behandelt de belangrijkste do’s en dont’s van de huisstijl 
van SteDoCo.



BOUWSTENEN
Huisstijlhandboek	SteDoCo

1.1 Visie 

Sportief	en	met	plezier	presteren	op	ieder	niveau.	Prestatief	en	recreatief	
voetbal	zijn	de	twee	pijlers	van	onze	vereniging.	We	maken	voetbal	
mogelijk	voor	iedereen	en		hebben	de	sportieve	ambitie	om	optimale	
prestaties	te	halen	uit	onze	selectieteams.	We	besteden	aandacht	aan	
elkaar	en	ondersteunen	elkaar	waar	nodig,	niet	alleen	op	sportief	gebied,	
maar	ook	op	organisatorisch	gebied.

1.2 Logo

Het	is	belangrijk	dat	het	logo	altijd	goed	zichtbaar	is.	Plaats	het	logo	
daarom	bij	voorkeur	altijd	op	een	rustige	ondergrond.	Zo	komen	de	
huisstijlkleuren	en	de	leesbaarheid	van	het	logo	optimaal	tot	zijn	recht.
Probeer	daar	waar	mogelijk	het	logo	in	kleur	toe	te	passen.

Verschillende varianten

Het	logo	is	in	kleur,	grijswaarden	en	zwart-wit	beschikbaar.	
De	kleurenlogo’s	zijn	in	full	colour	en	PMS	verkrijgbaar.	

Maatvoering

Per	toepassing	kan	de	maat	van	het	logo	verschillen.	Er	zijn	geen	vaste	
maten	gespecifieerd;	het	logo	mag	traploos	vergroot	en	verkleind	worden	
maar	zorg	ervoor	dat	het	altijd	goed	leesbaar	blijft.

Plaatsing van het logo

De	plaatsing	van	het	logo	wisselt	per	item.	Het	is	gebruikelijk	om	het	logo	
op	de	voorzijde	of	achterzijde	van	een	item	te	plaatsen	maar	plaats	het	
niet	meer	dan	één	maal	op	hetzelfde	vlak.

Wat mag niet?

Gebruik	uitsluitend	de	set	aangeleverde	logo’s.	Het	logo	mag	op	geen	
enkele	andere	manier	worden	‘nagemaakt’	of	ingescand	of	verbreed	of	
versmald	worden.
Het	logo	mag	niet	in	een	zin	opgenomen	worden.
Let	op	dat	het	logo	wordt	gebruikt	met	het	zwarte	kader!

Bouwstenen



BOUWSTENEN
Huisstijlhandboek	SteDoCo

1.3 Kleur 

Kleurbenaming

Drukwerkkleuren	worden	in	full	colour	(CMYK)	of	Pantone	(PMS)	kleuren	
aangegeven.	Bij	beeldschermtoepassingen	hebben	we	te	maken	met	RGB	
(Rood,	Groen	en	Blauw)	en	hexadecimalen.

Basiskleuren

De	basiskleuren	van	SteDoCo	zijn	rood,	zwart	en	wit.	

1.4 Lettertypen

Drukwerk

De	Impact	is	de	identiteitsbepalende	letter	van	de	heading	en	wordt	zo	
breed	mogelijk	ingezet	op	al	het	drukwerk.	Voor	de	bodytekst	gebruiken	
we	bij	voorkeur	de	Calibri.	Wanneer	deze	niet	beschikbaar	is	mag	de	
Helvetica	Neue	worden	gebruikt.

Kantoorautomatisering

Voor	de	kantooromgeving	(Word,	Excel,	Powerpoint	en	andere	Office	
toepassingen)	gebruiken	we	uit	beheersmatige	en	kostentechnische	
overweging	het	standaard	Windows	lettertype	Arial.

 Rood

CMYK	 100m/81y
PMS	 185	
RGB	 236/9/40
Hexadecimaal	 #	ec0928

 Zwart

CMYK	 100k
PMS	 zwart	
RGB	 0/0/0
Hexadecimaal	 #	000000

 Wit

CMYK	 -
PMS	 -	
RGB	 255/255/255
Hexadecimaal	 #	FFFFFF

Impact

Calibri	regular
Calibri italic
Calibri bold
Calibri bold italic

Helvetica Neue regular
Helvetica Neue italic
Helvetica Neue bold
Helvetica Neue bold italic
Helvetica Neue black
Helvetica Neue bblack italic

Arial regular
Arial italic
Arial bold
Arial bold italic
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1.5 Typografie

Koppen	en	teksten	mogen	in	kapitalen	en	onderkast.	Let	er	wel	op	dat	onderkast	beter	leesbaar	is	en	toegankelijker	
dan	tekst	in	kapitalen.

Platte tekst

Voor	de	platte	tekst	hanteren	we	de	bij	voorkeur	de	Calibri	in	onderkast.	Wanneer	dit	lettertype	niet	beschikbaar	is	
mag	de	Helvetica	Neue	regular	worden	gebruikt.

Koppen en titels

Beeldbepalende	teksten	zoals	koppen	en	titels	staan	in	de	Impact.	Alleen	wanneer	dit	lettertype	niet	beschikbaar	is	
mag	de	Helvetica	Neue	black	worden	gebruikt.	Wanneer	het	korte	koppen	of	titels	zijn	mogen	ze	in	kapitalen.	 
Wanneer	deze	uit	veel	woorden	bestaan	moet	deze	in	onderkast	worden	gebruikt,	ivm	de	leesbaarheid.

Een	subkop	staat	in	de	Calibri	Bold.	Alleen	wanneer	dit	lettertype	niet	beschikbaar	is	mag	de	Helvetica	Neue	bold	
worden	gebruikt.	Een	korte	subkop	mag	in	kapitalen,	anders	in	onderkast.

Uitlijnen

Teksten	lijnen	links	uit	of	worden	uitgevuld	met	laatste	regel	links	uitgelijnd,	met	vrije	regelval.

Afbrekingen

Indien	nodig	samengestelde	woorden	op	deelwoorden	afbreken.

Basislijngrid

Zet	de	tekst	altijd	op	basislijn.

Kleur

Probeer	zo	veel	mogelijk	tekst	op	een	witte	ondergrond	te	plaatsen.	Let	goed	op	de	leesbaarheid	wanneer	een	tekst	in	
kleur	op	een	kleurvlak	of	foto	gebruikt	wordt.	Koppen	en	titels	zijn	voornamelijk	in	zwart	en/of	rood.	Plaats	een	grote	
kop	in	wit	wanneer	dit	de	leesbaarheid	bevordert.
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Voorbeelden
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De	logo’s	kunt	u	vinden	op	onze	website	www.stedoco.nl/downloads.

Heeft u vragen over het gebruik of wilt u advies over een gemaakte uiting?

Neem	dan	contact	op	met	Mark	Peeters	via	e-mail	communicatie@stedoco.nl
of	met	Saskia	Smit	van	reclamebureau	Studio	Vandaag	via	e-mail	saskia@studiovandaag.nl.

Contact


