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Bij VDZ en bij de leveranciers zijn veel verschillende 
soorten logo’s in omloop.
Dat leidt tot willekeur in het merkbeeld en tot een bonte 
verzameling aan VDZ verschijningsvormen. Wildgroei dus.
Dit levert ook foutieve shirtbedrukkingen en onregelmatigheden
op. Daarom gaat VDZ regie nemen op een professioneel 
en consistent clubbeeld. 
Dit willen we mogelijk maken via de volgende 3 maatregelen:

1) Renovatie en professionele constructie van het logo;
2) Heldere richtlijnen (keuzes) voor de toepassingen;
3) Controle op de uitgifte van één logo met zo min mogelijk varianten.

In dit document lichten we dit verder toe.

Met vriendelijke groeten,

Matthieu Nas
Lid VDZ Bestuur



Voortaan hanteren we bij VDZ allemaal hetzelfde logo.
Eén logo dat goed is geconstrueerd en in diverse bestandsformaten

kwalitatief kan worden verwerkt en getoond.
Het nieuwe logo is geen restyling maar vooral een technische update waarbij alle

kenmerken zijn behouden. Wie het nieuwe logo snel wil herkennen
 kan letten op de bal. Die is plastischer gemaakt.
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1) Renovatie en professionele
    constructie van het logo



2) Heldere richtlijnen en keuzes 
    voor de toepassingen

Het logo wordt bij voorkeur en waar mogelijk geplaatst in rood en zwart op 
een witte achtergrond. Daarnaast kent het logo slechts twee variaties:

100% wit op zwart en 100% zwart op rood. Zoals hieronder is afgebeeld.
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Op shirts en tassen die worden bewerkt met transfers
laten we de toevoeging ‘Arnhem-1926’ achterwege. Dit vanwege de kwetsbaarheid 

van de print. We verhogen daarmee de gebruiksduur van het shirt.
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2) Heldere richtlijnen en keuzes 
    voor de toepassingen

VDZ-rood heeft voortaan ook vaste kleurcodes.
Gebruik deze als referentie bij iedere bestelling. 
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Het logo wordt enkel gebruikt door de vereniging als geheel. 
Commissies gebruiken het logo in hun communicatie 

maar verbasteren het logo niet.
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Formulieren en wordtemplates met een duidelijke afzender 
maken we beschikbaar via de website.
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3) Controle op de uitgifte 
     van het logo

We willen graag direct beginnen met het infaseren van het 
nieuwe logo/beeld. Dit doen we door de beperkte set logo’s 
uit te geven en die o.a. beschikbaar te maken via een inlog op 
de website.

Opdrachtgevers binnen VDZ en hun leveranciers worden 
daarom verzocht om alle bestaande logo’s uit hun archieven te 
verwijderen en uitsluitend het nieuwe logo in te voeren in alle 
nieuw te produceren uitingen en dragers. Alle drukwerkorders 
worden goedgekeurd en betaald als ze zijn voorzien van het 
nieuwe logo in de juiste kleuren. 

Door het nieuwe logo te hanteren dragen we gezamenlijk bij 
aan een sterk en consistent beeld van VDZ. 

Voor vragen kun je terecht bij Ruud Tuithof, algemeen lid 
jeugdcommissie. jeugd@vdz-arnhem. 
Hij zal in tussentijd zoeken naar een passende bewaking van 
de huisstijl en een centrale plaats voor de logobestanden en 
wordfiles op de server van VDZ.
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