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Uniformiteit
De huisstijl weerspiegelt de identiteit van een organisatie; het is een geheel aan afspraken over de 
wijze waarop deze organisatie zich presenteert aan zijn medewerkers en aan de buiten wereld.  
De afspraken handelen over de toepassing van logo, typografie, kleur, beelden. Het efficiënt gebruik 
van communicatiedragers- en middelen zorgt voor uniformiteit en een betere herkenbaarheid.

Daarom ook deze huisstijlgids. Het is belangrijk dat iedereen die de huisstijl hanteert de spelregels 
kent. Deze handleiding is een houvast en leidraad om efficiënt en creatief met de nieuwe elementen 
aan de slag te gaan. Het bewaken van de huisstijl is een taak van iedereen en kan slechts funtione-
ren wanneer de regels consequent worden toegepast. Op die manier krijgt Gymfed een herkenbare 
en eigen identiteit. 

Organisch
Deze gids doet een poging om de ideeën over de huisstijl van Gymfed en de praktijk een beetje  
dichter bij elkaar te brengen. Het is echter geen exacte wetenschap en de praktijk leert dat we  
niet alles in een gids kunnen stoppen. Deze gids is een leidraad om samen met alle medewerkers  
op een uniforme manier overzichtelijk te communiceren.

Veel succes.
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1.  Identiteit
logo, kleur en typografie
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1.1.  Het logo

Vorm van het logo
Het logo is opgbouwd uit drie elementen.
-   Omtrek met witte achtergrond en donkerblauwe lijn
-   Woord gymfed: gym in lichtblauw (= 100% cyaan)
    en fed in donkerblauw (pantone 282)
-   Baseline: we are gym (donkerblauw)

De tekst maakt deel uit van het logo en mag in geen enkel geval gewijzigd 
worden (niet qua inhoud, niet qua lettertype).

gymfed en we are gym staan in kleine letters. Nergens worden er in het logo 
kapitalen gebruikt.

Font gymfed = Raspoutine Classic Italic
Deze font wordt nergens anders gebruikt in de huisstijl. Enkel in het logo.

Font we are gym = The Sans Semi Light Regular
Deze font wordt nergens anders gebruikt in de huisstijl. Enkel in het logo.

gymfed
we are gym
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Alternatief 1
Het logo zonder baseline

Kan enkel gebruikt worden als er in hetzelfde document en op dezelfde pagina 
de baseline we are gym vermeld staat in een we are gym footerbalk.

Alternatief 2
Het logo zonder omtrek

Kan enkel gebruikt worden op bijvoorbeeld grote spandoeken of banners.
Is een uitzondering en kan enkel maar gebruikt worden als het plaatsen van 
het gewone logo niet aangewezen is of moelijk te integreren is.

gymfed

gymfed
we are gym
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gymfed
we are gym

Formaten

>>> Minimaal formaat op A5 = breedte 30 mm
>>> Minimaal formaat op A3 = breedte 50 mm 

>>> Minimaal formaat op A4 = breedte 40 mm

gymfed
we are gym

gymfed
we are gym
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gymfed
we are gym

Kleurgebruik in logo

Quadri-CMYK
C100 | M0 | Y0 | K0

PMS
Pantone Proces Cyaan

RGB
R0 | G174 | 239

HTML
00aeef

Quadri-CMYK
C100 | M80 | Y30 | K40

PMS
Pantone 282

RGB
R6 | G48 | B87

HTML
063057

Zwart/wit

50%  zwart 100%  zwart

gymfed
we are gym
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Logo en achtergrond

>>> Op kleurachtergrond
Het logo met omtrek kan in princiepe op een kleurvlak omdat de  
omtrek van het logo wit is. Zie voorbeeld hieronder.

gymfed
we are gym

>>> Invers
Het logo met omtrek invers gebruiken, mag niet.
Zonder de omtrek kan het logo wel invers gebruikt worden.
We doen dat door gym in het wit te zetten.
Zie voorbeeld hieronder. 

gymfed
we are gym
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Logo in combinatie met andere logo’s (bv advertentie, uitnodiging,…)

Het logo wordt altijd als ‘gestalt’ met omtrek gebruikt als het naast andere logo’s staat.
Dit is maw het officiëel logo van gymfed.
Indien mogelijk het logo rechts plaatsen tov de andere logo’s.

Logo gymfed
we are gym
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Afgeleiden

>>> Sublogo’s
De verschillende categorieën / disciplines krijgen elk een logo en een kleur.
Logo wordt op dezelfde manier als hoofdlogo opgebouw.

-   Omtrek met witte achtergrond en lijn in kleur van de discipline
-   Woord gymfed: gym in kleur van de discipline en fed in donkerblauw
-   Baseline: we are gym (donkerblauw)

Enkele voorbeelden:

gymfed
trampoline

gymfed
tumbling
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gymfed
acro

gymfed
toestelturnen
meisjes

gymfed
trampoline

gymfed
tumbling

gymfed
toestelturnen
jongens

gymfed
dans & demo

gymfed
ritmiek

gymfed
we are gym

gymfed
g-gym

gymfed
volwassenen
en senioren

gymfed
recrea
toernooien

gymfed
aerobics

gymfed
basisgym

gymfed
freerunning

gymfed
kleuter
turnen
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Niet toegestaan

Het logo bestaat in verschillende formaten (ai, eps, jpg en gif) en in verschillende kleurtypes (CMYK, 
RGB, Pantone). Er zijn versies van het logo in hoge resolutie die dienen om te drukken maar ook  
versies in lage resoluties om te gebruiken in Word, Powerpoint en andere bureaupakketten.  
Het spreekt voor zich dat de logo’s op een correcte manier dienen gebruikt te worden. 
Wat kan er niet?

Fonten van logo mogen niet vervangen worden

Vorm van omtrek mag nooit aangepast worden

gymfed
we are gym

gymfed
we are gym
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Kleuren van het logo mogen niet veranderd of omgewisseld worden

Binnen de omtrek van het logo mogen geen verschuivingen gebeuren van de tekst.
gymfed blijft altijd bovenaan staan.

Het logo niet schuin gebruiken.

gymfed
we are gym

gymfed
we are gym

gymfed
we are gym

gymfed
we are gym
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Logo niet vervormen.

Naam en baseline mogen niet in een andere vorm gestoken worden.

Geen kapitalen in het woord gymfed.

gymfed
we are gym

GymFed
we are gym
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Geen extra woorden zetten binnen de omtrek van het logo.

gymfed
we are gym

topsport
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1.2.  Het kleurpalet
Primaire kleuren (= kleuren van het logo)

Secundaire kleuren (= kleuren van de deeldisciplines)

 C 100
 M 0
 Y 0
 K 0

 C 100
 M 80
 Y 30
 K 40

 C 10
 M 100
 Y 30
 K 0

 C 0
 M 75
 Y 100
 K 0

 C 90
 M 0
 Y 90
 K 0

 C 10
 M 10
 Y 100
 K 0

 C 60
 M 20
 Y 10
 K 0

 C 0
 M 90
 Y 90
 K 0

 C 40
 M 0
 Y 100
 K 0

 C 40
 M 20
 Y 75
 K 11

 C 20
 M 60
 Y 20
 K 0

 C 0
 M 0
 Y 100
 K 30

 C 100
 M 10
 Y 35
 K 0

 C 65
 M 70
 Y 0
 K 0

 C 40
 M 100
 Y 100
 K 0

 C 70
 M 0
 Y 0
 K 40

 R 0
 G 174
 B 239

 00aeef

 R 6
 G 48
 B 87

063057

 R 215
 G 3
 B 100

d70365

 R 6
 G 48
 B 87

ea5b0c

 R 0
 G 158
 B 77

009e4d

 R 239
 G 213
 B 0

efd500

 R 108
 G 171
 B 208

6cabd0

 R 230
 G 51
 B 35

e63323

 R 175
 G 202
 B 10

afca0b

 R 160
 G 166
 B 85

a0a655

 R 206
 G 127
 B 156

ce7f9c

 R 200
 G 183
 B 0

c8b700

 R 0
 G 146
 B 166

0092a6

 R 116
 G 90
 B 163

745ba3

 R 164
 G 37
 B 34

a42522

 R 15
 G 130
 B 166

0f83a6
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1.3.  Typografie
Naast het logo en de kleuren bepaalt de typografie ook de identiteit mee van de huisstijl van  
gymfed.

Lettertypes

– Het lettertype van het woordlogo =  Raspoutine Classic Italic
–    Font we are gym = The Sans Semi Light Regular

– Voor de tekst van alle gedrukte publicaties wordt Calibri gebruikt.

– In alle Office-toepassingen (Outlook, Word, Powerpoint, Excel, ...) wordt gekozen voor Calibri
>>> Fontgrootte (= grootte van het lettertype)
De fontgroottes voor de Office-toepassingen zijn gedefinieerd in de sjablonen.  
De fonten mogen – bij uitzondering, indien nodig – proportioneel verkleind of vergroot worden.  
De fonten mogen niet versmald of verbreed worden.

>>> Gebruik van bold/italic/onderlijnd
Deze ingrepen kunnen een tekst vaak leesbaarder maken. Maar teveel bold en italic is ook weer niet goed. 
Probeer daarom zo weinig mogelijk bold, italic en onderlijnen te gebruiken.

>>> Uitlijnen van tekst
Om de tekstblokken beter te structureren, zeker als we in kolommen werken,  
gebruiken wij uitvullen (justificeren).  
Voor korte stukjes tekst of voor brieven stellen we links uitlijnen voor.
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2.  Identiteit bis
extra’s met logo 
extra’s met ‘we are gym’
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2.1.  Het logo optimaal gebruiken

Verschillende toepassingen
Het gebruik van het logo kan versterkt worden door de vorm van de omtrek 
als extra te gebruiken iin combinatie met het logo.
Een voorbeeld maakt duidelijk wat er bijvoorbeeld kan.

Logo links boven en tekstvlak onderaan rechts. Moet altijd een kleurvlak zijn 
met tekst invers. Kleurvlak kan naast het hoofdkleur cyaan ook één van de 
kleuren van de deeldisciplines zijn.

Hier komt een titel  
of een quote in calibri

Hier komt een titel  
of een quote in calibri
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we are gym
De baseline staat normalitair onder gymfed in het logo. Maar wanneer de 
baseline nadrukkelijker in beeld moet komen kan die baseline ook binnen de 
omtrek van het logo groter gezet worden en valt gymfed weg.
Zo krijg je een afgeleide van het logo met alleen de baseline.

Let op: de omtrek is wat aangepast aan de baseline. Is maw ietsje smaller 
gemaakt.

Dit gestalt van de baseline kan ook zonder de omtrek van het logo. Maar het 
woordbeeld moet exact hetzelfde blijven. Met of zonder kader.

gym
we are

gym
we are
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we are gym BIS
Er is van de baseline ook een footer gemaakt als handige afsluiter op een 
pagina. Kan gebruikt worden onderaan een document.

Kan in alle kleuren, primaire en secundaire kleuren. Voor elke deeldiscipline 
is er zo’n footer ontwikkeld.

We are gym kan zowel links als rechts geplaatst worden.

Deze footer dient altijd gebruikt te worden in combinatie met logo zonder 
baseline.

Enkele voorbeelden:
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we are topsport
Dezelfde omtrek van het logo wordt ook gebruikt voor het label “we are 
topsport”. Zelfde kleuren, vorm en typografie.

Dit gestalt van het woordbeeld kan ook zonder de omtrek van het logo. Maar 
het woordbeeld moet exact hetzelfde blijven. Met of zonder kader.

topsport
we are

topsport
we are
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Meer info 

Gymnastiekfederatie Vlaanderen vzw

Zuiderlaan 13, 9000 Gent

T. 09 243 12 00   l   F. 09 243 12 29

www.gymfed.be   l   info@gymfed.be

       /GymnastiekFederatie                @GymFed

Inge Doens

Pers & communicatie

ingedoens@gymfed.be

T. 09 243 12 09   l   GSM  0478 62 22 93

Lynn Langeraert

Medewerker communicatie 

lynnlangeraert@gymfed.be

T. 09 243 12 18   l   GSM  0498 64 78 49
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