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OVER DE TOOLKIT
Wat is de bedoeling van de toolkit?

INHOUD

In deze toolkit vind je het logo van Alkmaar Ontzet 450 Jaar

1. Het logo

en hoe je dit kunt toepassen op je eigen communicatie
uitingen. Wij hopen hierdoor een eenduidige uitstraling te
creëren voor de stadsbrede viering van dit bijzondere
herdenkings- en vieringsjaar.

2. Voorbeelden van het gebruik
3. Huisstijl kleuren
4. Plaatsing van het logo
5. Do’s & Don’ts

Hoe kun je dit gebruiken?

6. Socialmedia

Hoe je het logo gebruikt vind je in deze toolkit met do’s &

7. Banners

don’ts. We willen niet te veel beperkingen, om het zo
makkelijk mogelijk te maken om met het logo te werken!

8. Toelichting Downloads

Heb je vragen? Neem dan contact op met Alkmaar
Marketing via info@alkmaarmarketing.nl
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VIEREN HERDENKEN
Vanaf 8 oktober 2022 tot en met 8 oktober 2023 vieren we de
geboorte van Nederland in 1572 en Alkmaar Ontzet 450 Jaar.
In dit bijzondere jaar staan we stil bij het verleden, vieren we
groots maar is er ook ruimte om te herdenken.
We roepen de inwoners, organisatoren en bedrijven op
om mee te doen en er een onvergetelijk jaar van te maken.
Gedurende het jaar wordt het programma bekend op
www.alkmaarontzet450jaar.nl
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JOUW HISTORIE
JOUW VICTORIE
Eerlijk is eerlijk: 450 jaar is een lange tijd geleden.
In tegenstelling tot de tweede wereldoorlog hebben wij nooit
iemand gekend die de tachtigjarige oorlog heeft meegemaakt.
Het is met zekerheid te zeggen dat de strijders uit die tijd
vandaag niet meer leven. Maar jij wel.
Dat je leven er nu zo uitziet heb je mede aan hun te danken.
Anders had je waarschijnlijk nu Juan of Rosita geheten.
Daarom behoort Alkmaar Ontzet ook tot jouw historie.
Daarom zijn jouw victories van vandaag belangrijk
voor de Alkmaarders van de toekomst. Laat deze verhalen
horen, tijdens dit jubileumjaar.
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DE GEDACHTEGANG ACHTER DE HUISSTIJL
De stijl van het logo verbindt vroegere tijden met het heden.
De vlag benadrukt het vieren. De kleur blauw past bij het herdenken.
De V vorm verwijst naar de Victorie en de 4 V’s van Nederland:
Vrijheid - Verbondenheid - Verscheidenheid - Verdraagzaamheid

WAT KUN JIJ HIERMEE?
Je hoeft niet de gehele huisstijl te gebruiken.
Het logo volstaat wat ons betreft.
We willen je het zo makkelijk mogelijk maken. Daarvoor
hebben we een aantal tips en richtlijnen voor je.
De volgende pagina’s zijn bedoeld om je op weg te helpen.
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MAAK ER OOK JOUW JAAR VAN

77

PLAATSING
Wanneer je het logo toevoegt aan je (offline of
online) communicatie uiting kun je het op elke
gewenste positite en grootte plaatsen. Zorg
altijd voor ‘ruimte’ rondom het logo.
Onderstaande afbeelding laat zien welke ruimte
er ongeveer rondom het logo dient te zitten.
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Do’s & Don’ts
Idealiter versterken we met
z’n allen het jubileum gevoel
door gezamenlijk het logo te
gebruiken.

Het heeft de voorkeur om het logo met rode vaandel op een kleur uit het kleurenpalet te plaatsen

Daarom willen we je zoveel
mogelijk vrijheid geven in het
gebruik van het logo.
Toch zijn er een paar dingen
om rekening mee te houden.

Elke achtergrond is goed zolang er genoeg contrast is met het rode vaandel.

Bij gebrek aan contrast of het ‘vloeken’ van de kleur
is het gebruik van het witte vaandel beter

Gebruik het logo zoals het is.

Niet verbreden

Niet versmallen

Niet roteren
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KLEUREN
Het logo kun je altijd
combineren met je eigen
huisstijlkleuren.
Soms is het handig om de
kleuren van je design aan te
sluiten aan het logo.
Daarom zie je hier een
overzicht van de kleuren die
we gebruiken in de huisstijl
van Alkmaar Ontzet 450 jaar.
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SOCIAL MEDIA
Gedurende het hele jubileumjaar gebruiken we

Hashtag:

Wat gaat er gebeuren?
#alkmaarontzet450jaar

een speciale hashtag en account. Zo kunnen we
samen alle relevante informatie verzamelen,
delen en promoten.

Heb je een post dat betrekking heeft op
Alkmaar Ontzet 450 jaar? Gebruik dan deze
hashtag en tag ons in het bericht. Dan
promoten wij het bericht op onze social media
kanalen.

Account:

@alkmaarontzet450jaar
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ONLINE
Wil je een beeld delen
via social media? Dat kan
met bijgaande visuals.
Wil je een banner op je
website plaatsen heb je

SOCIAL POST 1080x1080

SOCIAL STORIES 1080x1920

keuze uit deze formaten.
Wil je doorlinken naar een
andere pagina? Gebruik
hiervoor de optie met de
‘meer info’ button.

BANNER 960x250

BANNER 300x600
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DOWNLOAD
HET ARTWORK
Wat kun je downloaden:
- Logo Rood

DOWNLOADEN KAN OP DEZE WEBPAGINA:
alkmaarontzet450jaar.nl/downloads

- Logo Wit
- Online beelden

BELANGRIJK
Het artwork is onderverdeeld in twee toepassingen:
• WEB - RGB
• DRUKWERK - CMYK
Gebruik de RGB logo’s niet voor prints en drukwerk.
Dat kan leiden tot ongewenste resultaat.

13

Heb je vragen of suggesties?
Mail dan naar info@alkmaarmarketing.nl

