
LOGO VJJF 
R I C H T L I J N E N



Communicatie uitgewerkt door externe partijen* zoals clubs en leden van de
Vlaamse Ju-Jitsu Federatie, lokale besturen, Vlaamse partners, bedrijven,
pers… moeten de huisstijlrichtlijnen volgen zoals hieronder beschreven. Dit
kan gaan over communicatie in het kader van financiële ondersteuning door
en/of samenwerking met de Vlaamse Ju-Jitsu Federatie.

Bij gebruik van het VJJF-logo volg je volgende richtlijnen. Het gebruik van de
lettertypes en andere huisstijlelementen van de VJJF is uitsluitend mogelijk
door de VJJF zelf. Voor communicatie en promotie die je voor je organisatie
opmaakt, werk je in de eigen huisstijl.

* Dit geldt niet voor communicatie die opgemaakt wordt door de commissies en
comités van de VJJF (bv. de Jeugdcommissie en het WOC). Deze organen worden
niet als externe partijen beschouwd, maar als interne onderdelen van de VJJF,
die de volledige huisstijl van de VJJF daarom ook dienen te hanteren bij opmaak
van communicatie.

INTRO



KLEUREN & BASISELEMENTEN

10069f

16, 6 , 159

100, 91, 11, 2

HEX

RGB

CMYK

ffffff

255, 255, 255

0, 0, 0, 0

ffff00

255, 255, 0

10, 0, 95, 0

000000

0, 0, 0

91, 79, 62, 97 

We werken met een logo-versie die zowel positief (in de blauwe kleur van de VJJF) als negatief (in het wit)
gebruikt kan worden. Het primaire logo van de VJJF is het blauwe logo zonder ondergrondvlak. Dit logo kan op
kleurvlakken en foto’s geplaatst worden met steeds een goede leesbaarheid. Als de ondergrond van de drager
bijvoorbeeld ook blauw is of niet goed past bij deze primaire versie en de lay-out of de leesbaarheid van het logo
daardoor wordt gehinderd, gebruik je de negatieve (oftewel witte) versie van het logo. 

Secundaire logo-versies voor uitzonderlijk gebruik:

Als je een ondergrondvlak nodig hebt, dan gebruik je het witte logo op een blauw ondergrondvlak in de blauwe
hoofdkleur van de VJJF (de codes hiervoor vind je op deze pagina). Er worden geen eigen kaders gecreëerd
rondom het logo en er worden geen andere kleuren gebruikt voor het logo dan de kleuren uit de huisstijl van de
VJJF.

De zwarte variant wordt in uitzonderlijke gevallen gebruikt waar er niet in kleur gedrukt kan worden (bv. bij
zwartwit kopieën) en waar je de witte versie ook niet kan gebruiken (bv. omdat de ondergrond al wit is).

Het logo van de VJJF is zowel een woord- en beeldmerk. De letters en het bijhorend lettertype die in dit logo
gebruikt worden, mogen nooit veranderd worden. 



BLAUW (POSITIEF) 

PRIMAIR LOGO

ZONDER ONDERGRONDVLAK

WIT (NEGATIEF) 

PRIMAIR LOGO

ZONDER ONDERGRONDVLAK

ZWART

secundair LOGO

ZONDER ONDERGRONDVLAK

het WITte LOGO

mag gebruiikt worden met

blauw ONDERGRONDVLAK



Offline toepassingen (bv. affiches/flyers die opgehangen of uitgedeeld worden) 

De breedte van het logo is afhankelijk van de drager. Indien het VJJF-logo de enige is in de opmaak dan geldt de
regel: breedte logo = smalste zijde drager gedeeld door 5. Indien het samen met andere logo's in de lay-out moet
passen, mag het logo niet kleiner dan 1.4 cm in breedte en 3 cm in hoogte zijn.

Online toepassingen (bv. afbeelding/banner/video op social media, een website,... ) 

Bij online toepassingen wordt de breedte van het logo bepaald op basis van de drager. Het logo dient hier ten
alle tijde leesbaar te blijven. Indien mogelijk is de voorgestelde minimumgrootte 53 x 112 pixels (1.4 x 3 cm).

afmetingen & MARGE

Marge

Om het logo optimaal tot zijn recht te laten
komen, maken we gebruik van een marge rond
het logo. Binnen deze marge mag er geen ander
element staan. Dit geldt niet voor een
achtergrondbeeld of -vlak. Wanneer de grootte
van het logo al juist geschaald is op de drager,
gebruik je 1 keer de hoogte van de letter V.
Denkbeeldig plaats je de V boven, onder en
naast het logo: de hoogte van de letter V, is
gelijk aan de hoogte voor de marge aan de
boven- en onderzijde en aan de breedte voor de
marge aan de  zijkanten van het logo. standaard 

formaat logo

minimaal 

toegestaan

formaat logo



niet toegelaten

ongelijkmatig 

schalen

vervormen

of uitrekken

rotatie

kleuren 

veranderen

lettertype

veranderen

positie

beeldmerk

veranderen

v.j.j.f



V l a a m s e  J u - J I t s u  F e d e r a t i e  v z w
D r a k e n h o f l a a n  1 6 0

2 1 0 0  D e u r n e  ( A n t w e r p e n )
 

T e l . :  0 3 / 2 8 1  1 6  2 2
E - m a i l :  i n f o @ v j j f . b e

 

Bij  vragen over deze richtl i jnen of de huissti j l  van de VJJF
kan  je contact opnemen via info@vjjf .be.

 

mailto:info@vjjf.be

