
Downloads  

Op het besloten gedeelte van onze website www.vrouwenvannu.nl  is allerlei materiaal 

beschikbaar voor (provinciale) afdelingen, commissies en werkgroepen: logo’s, korenaar in 

vier kleuren, diverse tekstballonnen, poster en flyer.    Code: Lidlandelijk - lan9013     Dit 

materiaal wordt voortdurend aangevuld zodat iedereen op een gemakkelijke manier gebruik 

kan maken van de huisstijlmaterialen. Het lettertype is niet algemeen beschikbaar. PR-

vrouwen in elke provincie zijn getraind om met het lettertype zelf teksten te creëren en doen 

dit op verzoek.       Voor Overijssel is dat: Willeke Meilink-Huzen, redactievvnov@gmail.com  

Logo  

Het logo is opgebouwd uit de naam van de vereniging en de korenaar. De korenaar is in 

1970 ontworpen door J. Koning. De sterk naar boven wijzende vormen verbeelden 

korenaren en bloemen en symboliseren optimisme en vrolijkheid.  

In 2012 is de korenaar in een gekleurd rondje gezet. Je kunt het zien als een soort asterisk 

(verwijzing), een aandachtsteken maar ook een keurmerk.  

Het logo is beschikbaar in verschillende kleurencombinaties van telkens drie van de vier 

huisstijlkleuren.  

Typografie  

De letter van het logo is speciaal ontworpen voor Vrouwen van Nu en heet Caren. Deze 

letter mag alleen gebruikt worden binnen en voor onze vereniging.   

In het ledenblad is Caren de letter die gebruikt wordt voor koppen en de tekst is gezet in 

Fedra.  

Voor alle correspondentie en overige teksten gebruiken we lettertype Verdana, lettergrootte 

11 pt  

Wat is mijn kleur en naam?   

Elk verenigingsonderdeel heeft een eigen kleur en naam.  

Landelijk oranje,  Provinciaal blauw   Afdeling groen.        

Kleuren  

Drukkers vragen vaak om de kleurcode: 

Oranje = pms 158, rgb:  ff 66 00, 100% geel,  80% magenta 

Paars = pms 513, rgb: 66 00 99, 50% cyaan,  100% magenta 

Groen = pms 368, rgb: 66 00 99, 100% geel,  70% cyaan 

Blauw = pms 299, rgb: 00 99 ff,  100% cyaan,  30% magenta 

 

Kleurcode in Words, Excell, PowerPoint en Paint 

Oranje = R 255 G 66 B 00 

Paars = R 66 G 00 B 99 

Groen = R 33 G 99 B 00 

Blauw = R00 G 99 B 255 

 

Kleur combinaties logo’s 

Provinciale afdelingen:  

Vrouwen van  =    blauw  

Nu   = paars  

Korenaar        =   groen  

Provincie naam =  oranje. 

 

Afdelingen: 

Vrouwen van  =  groen  

Nu     =  paars  

Korenaar   =  oranje  

Afdeling naam =  blauw. 
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