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Logo varianten

Kleurgebruik
.
.

CMYK
(71,30,0,20)
(0,38,80,8)

RGB
(59,143,205)
(234,146,46)

PMS
279C
158C

HEX
#3b8fcd
#ea922e

Er is geen kleurverloop in het logo, enkel statische kleuren.
Het logo kan in grijstinten, volledig zwart of volledig wit in gebruik worden genomen voor
bijvoorbeeld merchandise of commissiekleding in overleg met het bestuur. Bijvoorbeeld het
lustrumlogo of het logo zoals gebruikt op de kleding die oranje of blauw is.

Merchandise gebruik
Waar mogelijk het vierkante of rechthoekige logo gebruiken zonder opnieuw te vectoren of kleuren
aan te passen. Enkele voorbeelden van merchandise zijn voor de duidelijkheid opgenomen.

Indien nodig kan enkel het onderschrift van het vierkante logo worden gebruikt, zo nodig in 1 kleur.

Commissiekleding en accessoires
Commissiekleding moet aan de voorzijde de voornaam en het rechthoekige logo van Nucleus
bevatten. Achternaam vermelden wordt afgeraden, functies worden niet vermeld i.v.m. de verdeling
die daardoor ontstaat en het historische precedent dat er gedurende het jaar nog van functies
gewisseld kan worden. Het logo staat standaard op de linkerborst met de voornaam eronder.
De achterzijde moet minimaal het vierkante logo groot bevatten, met daaronder de commissienaam
en het collegejaar. Ter uitzondering is in ieder geval bij de Barcommissie geen collegejaar vermeld, de
leden van deze commissie blijven vaak meerdere jaren hangen en hoeven op deze wijze minder vaak
nieuwe shirtjes te kopen. In de mockup staat er nog geen commissienaam of collegejaar vermeld.

Nucleus heeft ‘traditionele’ kleuren voor de diverse
kleding die haar actieve leden dragen, zo mogen
commissies bijvoorbeeld geen blauw dragen omdat
deze kleur gereserveerd is voor bestuur. Een aantal
commissies hebben ook traditionele kleuren: de
Activiteitencommissie draagt wit; de Barcommissie
zwart; de Educatiecommissie (bordeaux) rood; de
Kascommissie roze; de Reiscommissie oranje; en de
Sportcommissie paars. De overige commissies hun
kleuren worden door middel van dit document vastgelegd. Voortaan als vaste kleur heeft de
Alumnicommissie geel; de Kampcommissie (vuurwagen) rood; en de TaoCo (donker) groen. De
Mediacommissie heeft een oranje lanyard met een blauwe pashouder met daarin een ‘pressbadge’
ter vervanging van de reguliere commissiekleding. De FiasCo en Acquisitiecommissie hebben geen
commissiekleding en dus geen toegewezen kleur nodig.

Fonts
Het font van het logo is ‘Impact’. Voor logo’s en andere grafische elementen wordt in eerste instantie
gebruik gemaakt van Impact tenzij dit de leesbaarheid beperkt. Dan wordt gebruik gemaakt van het
tekstuele huisstijl font. Huisstijl fonts voor teksten op de posters die door de vereniging worden
gemaakt zijn Open Sans Light en Carlito.

Posters
Vanaf 1 januari 2022 worden alle posters van activiteiten die door de vereniging worden
georganiseerd gemaakt door de Mediacommissie. De commissies, organen en het bestuur kunnen
posters aanvragen via promotie.svnucleus.nl (zie de link voor meer informatie betreffende deadlines
en afspraken).
Voor het maken van de posters is een standaard template, zodat alle posters ongeveer dezelfde
verhoudingen hebben qua tekst. Wanneer het voor een poster het er aantrekkelijker uitziet door af
te wijken van lettergroottes is dit toegestaan. Ook de achtergrond foto is variabel zodat de poster
een duidelijk thema kan uitstralen. Na het invullen van de template wordt de poster in 1000 h bij
1000 b formaat in het oranje-blauwe kader geplaatst (zie onderstaande afbeelding als voorbeeld).

Voorbeeld 1: poster template zonder kader.

Voorbeeld 2: poster met kader

Standaardinformatie die altijd vermeld dienen te worden zijn: titel, datum, tijd, locatie, aanmeldlink
(indien van toepassing), kosten (indien van toepassing) en eventuele andere cruciale aanvullende
informatie.

Overige afspraken omtrent het maken van de postes zijn:
- De titel, datum, tijd, locatie en aanmeldlink (en eventuele belangrijke details) zijn dikgedrukt
- Het logo wordt exact gekopieerd vanuit de template
- De achtergrond dient toepasselijke en leesbaar te zijn
- Het kader dient exact hetzelfde te zijn als de andere posters (standaard vierkant formaat met
1000 b bij 1000 h)
- De Mediacommissie zorgt niet voor het fysieke printen en ophangen van de posters. Ook de
teksten die als caption dienen bij de posters worden gemaakt door de commissieleden en
zelf en kunnen via het aanvraagformulier bijgevoegd worden
- Elke gemaakte concept poster dient door ieder lid van de Mediacommissie goedgekeurd te
worden en door de aanvragen van de commissie voor wie de poster is
- De Mediacommissie neemt de definitieve poster op in de promotieplanning en plaatst de
poster na goedkeuring in de promotiemap voor de nieuwsbrief

Promotie
De vierkante posters kunnen ook gebruikt worden voor de banners van het Facebook evenement. De
cruciale informatie (titel, datum, tijd en locatie) zijn namelijk bij de 16:9 verhouding duidelijk
zichtbaar.
Mediacommissie zorgt ervoor dat promotiemateriaal, zoals posters, worden gedeeld via Facebook,
Instagram (Instagram story en Instagram feed) en de WhatsApp evenementen chat. Elk evenement
wordt op ieder platform minimaal 1 keer gedeeld. Indien de promotie van een activiteit ver genoeg
van te voren wordt aangevraagd, kan de activiteit meerdere keren gepromoot worden. Er wordt dan
door de leden van de Mediacommissie gekeken of dit past binnen de promotie planning.
Elke week wordt er een vast promotieschema vastgesteld. Hierbij zijn een aantal vaste bezettingen:
- Elke maandag gebruikt voor ‘meme monday’ op de Instagram story. Deze worden tevens
opgeslagen in de vaste meme monday highlight
- Elke 1e dag van de maand is gereserveerd voor het maandoverzicht op de Instagram feed en
Whatsapp evenementenchat
- De dag voor een evenement (of de ochtend van een evenement indien deze op maandag
valt) wordt een herinnering gestuurd in de Whatsapp evenementenchat en geplaatst op de
Instagram story
Elke dag wordt er op elk platform maximaal 1 post geplaatst, om overmatige promo te voorkomen.
Ook wordt er voor promotie via Whatsapp uitsluitend gebruik gemaakt van de evenementenchat,
niet van de reguliere ledenchat.

