12

Inhoudsopgave
Inleiding ................................................................................................................................ 2
Logo...................................................................................................................................... 3
Versie 1 van het logo ......................................................................................................... 3
Versie 2 van het logo ......................................................................................................... 3
Versie 3 van het logo ......................................................................................................... 4
Voorbeelden: wat mag niet ................................................................................................ 4
Kleuren ................................................................................................................................. 5
Typografie ............................................................................................................................. 6
Taalgebruik ....................................................................................................................... 6
Lettertype .......................................................................................................................... 6
Woordenlijst .......................................................................................................................... 7
Schrijfwijze van interne begrippen ..................................................................................... 8
Stijl ........................................................................................................................................ 9
A4 ......................................................................................................................................... 9
Handtekening e-mail.......................................................................................................... 9
Achtergrondbeelden ............................................................................................................ 10
Stijlelementen ..................................................................................................................... 11
Leuntje en Merien ............................................................................................................ 12
Fotografie............................................................................................................................ 13
Uitdaging in beeld ........................................................................................................ 13
Uitdaging: verleggen van grenzen in beeld .................................................................. 13
Plezier in beeld ............................................................................................................ 13
Herkenbaar Scouting in beeld ...................................................................................... 13
Actief met de natuur in beeld........................................................................................ 14
Samen sterker in beeld ................................................................................................ 14
Platform-specifieke fotografie .......................................................................................... 14
Begeleidend schrijven ..................................................................................................... 14
Beeldbank ....................................................................................................................... 14
Huisstijldragers ................................................................................................................... 15
Regiokalender ................................................................................................................. 15
Regiobadge ..................................................................................................................... 15
Jaarverslag ...................................................................................................................... 16
Regiokleding.................................................................................................................... 16

1

Inleiding
Dit is de huisstijlhandleiding van Scouting Regio Zeeland. Hierin staat uitgelegd
waar alle uitingen, zowel intern als extern, van Scouting Regio Zeeland aan moeten voldoen.
Dit omdat alles een samenhangend geheel moet vormen, en omdat de regio goed
herkenbaar wil zijn. Een sterke huisstijl is hier een heel groot onderdeel van.
Alle bestanden, denk hierbij aan het logo of de achtergrondbeelden, zijn te vinden op de
SharePoint van Team Media of te downloaden via deze link. Voor vragen, opmerkingen of
eventuele ontbrekende bestanden kunt u mailen naar communicatie@scoutingzeeland.nl.
Daarnaast kan gekeken worden naar de huisstijlhandleiding van Scouting Nederland via
deze link.
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Logo
Er zijn 2 versies van het logo. De eerste versie is de primaire versie. Deze zal
dan ook vrijwel overal gebruikt worden. Mocht er toch een logo zonder kleur nodig zijn, kan
de tweede versie gebruikt worden. Het logo mag overal gepositioneerd worden, zolang het
logo maar recht staat (dus niet schuin, gedraaid of gespiegeld). Het logo mag op gekleurde
achtergronden staan, mits het logo wel duidelijk zichtbaar is. Als het logo slecht zichtbaar is
op een gekleurde achtergrond, kan er gebruik gemaakt worden van versie 3. Er is geen
minimale grootte die gehanteerd moet worden bij het weergeven van het logo, zolang het
logo maar leesbaar blijft.

Versie 1 van het logo
Kleurcode logo:






HEX: #1D58A1
RGB: 29-88-161
LAB: 37-2--46
HSB: 213-82-63
CMYK: 94-72-5-0

Kleurcode achtergrond:






HEX: #FFFFFF
RGB: 255-255-255
LAB: 100-0-0
HSB: 0-0-100
CMYK: 0-0-0-0

Versie 2 van het logo
Kleurcode logo:






HEX: #FFFFFF
RGB: 255-255-255
HSB: 0-0-100
LAB: 100-0-0
CMYK: 0-0-0-0

Kleurcode achtergrond:






HEX: #FFFFFF
RGB: 255-255-255
LAB: 100-0-0
HSB: 0-0-100
CMYK: 0-0-0-0
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Versie 3 van het logo
Het logo dat gebruikt kan worden op een achtergrond waar versie 1 niet
goed zichtbaar is. Hieronder staan voorbeelden.
Kleurcode van het logo:






HEX: #FFFFFF
RGB: 255-255-255
LAB: 100-0-0
HSB: 0-0-100
CMYK: 0-0-0-0

Voorbeelden: wat mag niet
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Onjuiste kleur
Logo staat scheef
Logo is gespiegeld
Logo staat ondersteboven
Versie 3 moet gebruikt worden, want versie 1 is niet leesbaar
Versie 1 is hier even goed leesbaar, dus gaan de voorkeur naar versie 1
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Kleuren
Donkerblauw







HEX: #1D58A1
RGB: 29-88-161
LAB: 37-2--46
HSB: 213-82-63
CMYK: 94-72-5-0
RAL: 280 40 45

Wit







HEX: #FFFFFF
RGB: 255-255-255
LAB: 100-0-0
HSB: 0-0-100
CMYK: 0-0-0-0
RAL: 9016

Lichtblauw







HEX: #B4C7E7
RGB: 180-199-231
LAB: 80--2--18
HSB: 218-22-91
CMYK: 28-15-0-0
RAL: 270 80 15

Donkergrijs







HEX: #383838
RGB: 56-56-56
LAB: 24-0-0
HSB: 0-0-22
CMYK: 69-62-61-54
RAL: 000 25 00

Oranje voor Call To Actions etc.








 HEX: #FFA500
 RGB: 255-165-0
 LAB: 76-28-79
 HSB: 39-100-100
 CMYK: 0-41-100-0
 RAL: 1028
HEX: #FFC849
RGB: 255-200-73
LAB: 84-11-68
HSB: 42-71-100
CMYK: 0-22-82-0
RAL: 1018
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Typografie
Taalgebruik
Er wordt uitgegaan van gepast informeel taalgebruik, en het gebruik van jij/je als persoonlijk
voornaamwoorden.

Lettertype
Er zijn 2 verschillende opties wat de lettertypes betreft. Aangezien het verschil minimaal is,
mogen beide versies gebruikt worden. Er is gekozen voor de 2 opties, omdat altijd 1 van
beide lettertypes (Roboto of Arial) beschikbaar is in alle programma’s. Scouting Nederland
gebruikt hiernaast ook de lettertypes “Urban Jungle” en “Impact” voor headers. Deze mogen
ook gebruikt worden.
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Woordenlijst
Deze woordenlijst is een gemakkelijk hulpmiddel waarmee je de schrijfwijze
van Scoutingwoorden kan controleren. Voor vragen over de woordenlijst kun
je terecht bij Landelijk team Communicatie via: communicatie@scouting.nl.
• Scouting (eigennaam) wordt altijd met een hoofdletter geschreven, ook in
combinaties als Scoutingkleding, Scoutinghistorie, Scoutingprogramma, enz. Met
uitzondering van gecombineerde namen als waterscouting, luchtscouting en
landscouting.
• Bij onderdelen van Scouting gebruiken we kleine letters: regio, admiraliteit, landelijk
bestuur, landelijke raad, enz. Indien dit onderdeel als afkorting wordt gebruikt, dan
worden hoofdletters gebruikt. Bijvoorbeeld: LB, LR, enz.
• Speltakken worden met een kleine letter geschreven: bevers, welpen, scouts,
explorers en roverscouts. Dit geldt ook voor trappersexpedities, hikes,
interessekampen, enz.
• Evenementen worden altijd met een hoofdletter geschreven.
• Logowoorden en titels worden wél met een hoofdletter geschreven: Scout-In,
Scouts Info, Beverpost, Scouty, Flitz, ScoutShop, ScoutProof, enz.
• Woorden die in het algemene taalgebruik aan elkaar worden geschreven, worden
dat bij Scouting ook, zoals Scoutingwedstrijden, Scoutingzwemwedstrijden,
Scoutingzeilwedstrijden.
• Afkortingen van namen die per letter worden uitgesproken, krijgen hoofdletters
zonder punten: CWO, EJ, WSJ, IST, LSW, LSZW, NPK, NVVSO, RSW, enz.
Afgekorte namen die als woord worden uitgesproken, krijgen alleen een
beginhoofdletter en geen punten, zoals Nawaka. Er is een aantal uitzonderingen op
de regel, zoals: HIT, JOTA-JOTI, WAGGGS, WOSM.
Kijk voor meer informatie en de complete woordenlijst in de huisstijlhandleiding van
Scouting Nederland.
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Schrijfwijze van interne begrippen
Naast de veel gebruikte woorden in de lijst van Scouting Nederland zijn er ook een aantal
termen die hoofdzakelijk binnen de regio gebruikt worden. Voor deze woorden is een
aanvullende lijst gemaakt. Deze lijst is niet volledig. Weet jij een woord dat nog niet op de
lijst staat? Laat het ons weten via de contactgegevens aan het begin van deze handleiding.

Admiraliteit 07 Zeeuwse Stromen

Scouting Regio Zeeland Fonds

dolfijnen

Scouts4Science

Houthakkerskamp

SOL

groepsraad

spelotheek

JOTA-JOTI

Team Communicatie

kabouters

Team Deskundigheidsbevordering = TDB

klankbordgroep landelijke raad

Team Media

moduleweekend

Team Regio-ambassadeurs = TRA

nieuwsbrief

Team Spel & Programma = TSP

padvindsters

Team Spelcoaches

praktijkbegeleider

Team Vinden & Binden = TVB

praktijkcoach

teamleider

regiobadge

teamleiderstraining

regiobestuur

wilde vaart

regiokalender

ZESC

scoutcentrum

zeeverkenners

Scoutcentrum Zeeland

Zewaka = Zeeuws waterkamp
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Stijl
A4
Bij alle uitingen op papier (ook al is het enkel
online, denk aan PowerPoint) moet het logo
rechtsboven staan. Dit doe je op de volgende
wijze (in Word).
Ga naar Invoegen
Klik op Koptekst
Klik op Koptekst aanpassen
Ga naar Invoegen
Klik op Afbeeldingen
Voeg het logo toe
Pas de hoogte aan naar 4 cm
Zet het logo achter tekst door middel
van dit icoon
□ Sleep het logo naar de rechterhoek
□
□
□
□
□
□
□
□

Voor het paginanummer rechtsonder, volg de
volgende stappen.
□ Ga naar Invoegen
□ Klik op pagina nummer
□ Kies voor het pagina nummer
rechtsonder

Handtekening e-mail

Voorbeeld
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Achtergrondbeelden
In de vormgeving maakt Scouting gebruik van natuurlijke elementen als
achtergrond van communicatiemiddelen. Scouting heeft hiervoor zes natuurlijke
achtergronden geselecteerd: zand, hout, blad, steen, water en lucht.
Scouting Regio Zeeland kiest ervoor om deze achtergrond beelden te gebruiken met een
transparantie van 40% tegen een witte achtergrond. Hiermee oogt het geheel minder hard.
De achtergronden zijn te downloaden via de link in de inleiding.
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Stijlelementen
In de vormgeving maakt Scouting gebruik van stijlelementen. Deze elementen
worden gebruikt om vlakken en afbeeldingen te laten aflopen.
De stijlelementen zijn te downloaden via de link in de inleiding.
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Leuntje en Merien
Voor een groot aantal regioteams zijn tekeningen gemaakt van Leuntje en
Merien. Deze tekeningen kunnen gebruikt worden door de desbetreffende teams wanneer
dat gewenst is.

Regioactiviteiten

Kampvuur

Activiteiten (TSP)

Communicatie

Deskundigdheidsbevordering

Spelcoach

Stromen in zeil)

Spelcoach

Landelijke Raad
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Fotografie
Dit hoofdstuk is gedeeltelijk overgenomen van de huisstijlhandleiding van
Scouting Nederland (versie november 2020). De manier waarop Scouting Nederland het
Scoutingspel in beeld wil brengen komt overeen met de wensen van de Scouting Regio
Zeeland.

Uitdaging in beeld
Scouting staat voor uitdaging! Scouting biedt leuke en spannende
activiteiten waarmee meiden en jongens worden uitgedaagd zich
persoonlijk te ontwikkelen. Scouting is heel veelzijdig. Het is
moeilijk om de totale kern van Scouting in beeld weer te geven.
Om je hiermee op weg te helpen, zijn er handvatten die je kunnen
helpen: uitdaging, plezier en herkenbaar Scouting. Het streven in
beeld is altijd een combinatie van deze drie elementen door te
voeren.

Uitdaging: verleggen van grenzen in beeld
Scouts zoeken in alles een uitdaging door hun eigen grenzen te verleggen. Zo ontwikkelen
zij zich op diverse gebieden. In beelden wordt de focus gelegd op het doen van een
uitdagende activiteit waarbij scouts voor hen nieuwe dingen doen waarvan ze
(spelenderwijs) iets leren.

Plezier in beeld
Vanzelfsprekend stralen alle beelden van Scouting plezier uit.
Scouting is een spel dat kinderen en jongeren veel plezier geeft. Direct
en indirect. Denk aan beelden waarop lachende en stralende
gezichten te zien zijn (direct) of beelden waarop persoonlijke
overwinningen zijn vastgelegd (indirect). In beeld kan dit worden
vastgelegd door meerdere scouts op een foto.

Herkenbaar Scouting in beeld
In beelden dient Scouting ook herkenbaar te zijn door
bijvoorbeeld de zichtbaarheid van ten minste de Scoutingdas.
Het Scoutingspel wordt grotendeels buiten gespeeld.
Buitenfotografie geniet daarom de voorkeur boven fotografie
binnen.
Aanvullend op het bovenstaande ziet Scouting Regio Zeeland
graag nog enkele kenmerken terugkomen in het beeldmateriaal.
Dit zijn verdiepingen op de notities van Scouting Nederland.
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Actief met de natuur in beeld
Buiten spelen en de natuur ontdekken; twee dingen die hand in hand
gaan met het Scoutingspel. In de beelden kan daarom een focus
worden gelegd op de acties op en rond het water, in het bos en buiten
op het veld. Dit kan gelezen worden als een specificatie bij
‘Herkenbaar Scouting in beeld’.

Samen sterker in beeld
Scouting gaat ook over samen plezier hebben en samen groeien.
Beelden waarbij interactie tussen leden te zien is komen sterk
over. Denk daarbij aan het samenwerken op een lelievlet of het
samen koken op de kookwedstrijden.

Platform-specifieke fotografie
Wanneer het doel van de foto vooraf bekend is, dan kan hier rekening mee gehouden
worden bij het bepalen van de compositie. Zo nemen wij aan dat kleurrijke close-up beelden
met veel scherpte diepte de voorkeur genieten voor het gebruik op sociale media. Voor
publicaties in kranten op tijdschriften zal er vaak maar één foto gekozen kunnen worden.
Voor deze foto’s is het meer van belang dat de drie hoofdelementen verwerkt zijn in het
beeld. Bij deze uitingen is het wenselijk dat ze ook technisch in orde zijn. Hier kan gedacht
worden aan het toepassen van de regel van derden (klik hier voor uitleg over de regel van derden).
Op uitingen die gebruikt worden binnen de gehele Regio Zeeland is een breed gedragen
thema van belang. Zo streven wij bij de permanentere uitingen op de website en sociale
media kanalen naar beelden die een zo groot mogelijk deel van de regio beslaan. Dit zal niet
altijd makkelijk zijn, maar wij zullen ons best doen om het extra uitlichten van een speltak of
groep te voorkomen.

Begeleidend schrijven
Een gepubliceerd beeld staat niet altijd op zichzelf. Wanneer begeleidend schrijven
noodzakelijk is dient het omschrijven van de foto vermeden te worden. De tekst moet
aanvullend zijn op het beeld.

Beeldbank
Wil je een foto gebruiken die gemaakt is door Team Media? Er is een beeldbank binnen de
regio met foto’s die voor allerlei dingen gebruikt kunnen worden. De beeldbank is te vinden
via deze link. Mocht je hier niet kunnen vinden wat je zoekt, kun je kijken naar de beeldbank
van Scouting Nederland.
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Huisstijldragers
Regiokalender

Regiobadge
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Jaarverslag

Regiokleding
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