HUISSTIJLGIDS
De huisstijl is de manier waarop een organisatie, zoals FOS Open Scouting, zich
presenteert naar de buitenwereld. Aangezien een huisstijl nooit voor eeuwig is, zorgen wij voor updates als we merken dat de vorige huisstijl verouderd is. Het einddoel
van deze huisstijl is, net als de vorige trouwens, consistente, coherente en visueel
aantrekkelijke communicatie en producten.
Met de nieuwe FOS-stijl kan elke eenheid zijn eigen kleine stijl creëren zonder daarbij het FOS-gevoel te verliezen. In de nieuwe stijl is elk element eindeloos combineerbaar met andere elementen. Je kan dus zelf je elementen kiezen en ze tot een
betekenisvol en mooi ogend geheel weven.
We verwachten niet dat elke eenheid meteen schoon schip maakt en de oude stijl
zomaar overboord gooit. Deze dingen vragen tijd. Toch is het de bedoeling dat de
huisstijl geleidelijk maar zeker ingang vindt bij jouw eenheid. Daarom zullen wij er
alles aan doen om de juiste elementen aan te reiken zodat ook jij van de nieuwe stijl
iets per¬soonlijks kunt maken.
In deze kleine stijlgids leggen we je uit vanwaar we komen, hoe we de zaken zien,
en vooral, hoe jij er in je eenheid mee aan de slag kan. Lees dus aandachtig, broed
en leg je ei!
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What’s in a name

De naam van onze beweging is ‘FOS Open Scouting’.
In 2007 heeft de Algemene Vergadering dit nogmaals
bevestigd. Met deze beslissing wilden we komaf maken met de wildgroei aan namen die er toen was. Als
roepnaam gebruiken we ook wel eens kortweg ‘FOS’,
maar toch proberen we dit zo veel mogelijk te vermijden. Voor een buitenstaander zegt deze naam niets,
terwijl ‘FOS Open Scouting’ meer tot de scouts- en
gidsenverbeelding spreekt.
N.B. De benaming “Open Scouting” is een beschermde merknaam en mag enkel gebruikt worden door
FOS-eenheden. Ben je geen lid van onze federatie, dan
kan je via het Landelijk Secretariaat een aanvraag
doen om van onze elementen gebruik te maken.
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Logo

Ook jullie kunnen aan de slag met het nieuwe logo.
Voor de nieuwe huisstijl hebben we enkele algemene
richtlijnen om het mooiste resultaat te bereiken. Maar
eerst een stukje geschiedenis over ons logo.
Veranderen om te veranderen?
Een nieuw logo, dat is allemaal goed en wel, maar
waarom moet dat nu? Was het dan niet goed zoals
het was? Of hadden we niet beter voor een vol¬ledige
ommezwaai gekozen door een gloednieuw logo aan
onze naam te verbinden?
Wel, daar hebben we goed en lang over nagedacht om
te besluiten dat veranderen om te veranderen niet
nuttig is. Onze vorige logo’s waren allemaal best OK,
en eigenlijk is er zelfs nu nog niet zo heel veel veranderd. We hebben gewoon enkele aanpassingen gedaan zodat het logo kan blijven meegaan in het nieuwe millen¬nium. Van een échte vernieuwing is hier niet
echt sprake: de fundamenten blijven ongewijzigd.
Het voordeel van deze keuze is dat mensen, ongeacht
de lichte wijziging, steeds het logo met FOS Open
Scouting zullen blijven linken. Het ziet er een beetje
anders uit, maar de herkenning blijft.
Een logo is geen stel hippe kleren die je aantrekt en
waarmee je een imago wil uit¬stralen, nee, dat is de
taak van je huisstijl. En daarom kiezen we ervoor om
samen met dit vernieuwde logo een leuke en moderne huisstijl te lanceren. Gedaan met blauwe balken en
uit de marge springende ventjes dus. Op die manier,
slaan we twee vliegen in één klap!
Nieuw leven in blazen
Het vernieuwde logo is geen breuk met het verleden,
integendeel. Het is een besten¬diging van de waarden
die we als FOS Open Scouting willen uitdragen. De
verweving van de WOSM-lelie en het WAGGGS-klaverblad blijft de basis van het logo.

Het logo van FOS Open Scouting zie je overal opduiken: op een eenheidslokaal, websites, drukwerk, eenheidskledij, enz. In 2017 fristen we ons logo wat op,
vandaar dat er hier en daar nog wat ‘oude’ versies van
het logo kunnen opduiken. We hopen dat die er stilaan uitgroeien. Niet omdat we onze roots willen verloochenen – daar zijn we trots op – maar omdat zeilen
onder dezelfde vlag nu éénmaal moet.

Het vernieuwde logo probeert echter op verschillende
vlakken het oude te verbete¬ren! Zo worden bijvoorbeeld de lijnen van het logo wat dikker in de verf gezet zodat ons logo voortaan van ver duidelijk zicht- en
leesbaar wordt.

FOS Open Scouting bekent kleur
Elke kleur heeft een betekenis. We leggen het even
poëtisch uit:
Wit• staat bekend als de kleur van de vrede, ons streven naar een rechtvaardige
wereld waar kinderen en jongeren gelukkig
kunnen opgroeien. Een gedachte die we
met FOS Open Scouting niet alleen willen
onderstrepen met lijnen en kleuren; maar
ook willen beleven.
Blauw• is sinds het ontstaan de kleur van
onze beweging en ons uniform. Mensen
denken bij FOS Open Scouting spontaan
aan ronddartelende jongens en meisjes
met blauw hemd. Het blauw belichaamt
dus als het ware wie en wat we zijn, en zal
daarom ook nooit verdwijnen uit onze beweging.
Groen• is een oude bekende. De kleur was
al aanwezig in het allereerste logo, en wordt
nu terug omarmd. Ze staat voor natuur,
harmonie, hoop en veiligheid. Waarden die
onlosmakelijk met scouting verbonden zijn.

[ 2 ] De wereld is niet altijd een plek vol frisse kleurtjes. Daarom bestaat er ook een versie in zwart-wit.
Enkel te gebruiken indien kleur écht geen optie is.

[ 3 ] Omdat we niet kunnen verwachten dat alles in
kleur wordt gedrukt, of omdat het soms niet mogelijk
is, bestaat er ook een monochrome variant van het
logo. Dit logo mag dus enkel worden gebruikt voor
toepassingen waarvoor het moederlogo niet in aanmerking komt.

[ 4 ] In een ideale wereld staat het logo altijd op een
witte achtergrond, maar soms is dit helaas niet mogelijk. Probeer toch, als wit geen optie is, het logo op
een ander basiskleur te krijgen, vb. het FOS-blauw.

Ken je pappenheimers
Nu het je zonneklaar is geworden waarom we van logo
en huisstijl zijn veranderd, is het tijd om appels van
peren te leren onderscheiden.
Het allerbelangrijkste is een lesje in logo- en huisstijlonderscheiding, met de onderverdeling van hoofden bijzaak.
[ 1 ] Dit is het enige echte logo van FOS Open Scouting. Alle andere logo’s zijn afgeleiden van dit moederlogo. Het is een logo op een witte achtergrond met
een klare blauwe en groene kleur.

[ 5 ] Deze versie van het logo is een huisstijlvariatie.
Je kan moeilijk verwachten dat je een losstaand logo
losjesweg kan doen passen bij de pavés. Omdat het
nu eenmaal beter oogt wanneer de pavés één vloeiend
geheel vormen, hebben we ook een moederpavé met
logo.

Minima en maxima
Om een logo optimaal ‘leesbaar’ te maken, mag het
natuurlijk niet te klein staan. Daarom hebben we een
minimum vastgelegd: zet het logo nooit kleiner dan
15 mm.

Een maximum is er niet, hoe groter hoe liever natuurlijk. Maar probeer het logo niet in een hok te steken,
laat steeds ruimte rondom vrij: telkens de grootte van
de letter O in FOS. Dat zorgt ervoor dat het logo beter
opvalt en geeft zuurstof aan het ontwerp.

Frmaat doet er wel degelijk toe
Op de site van FOS Open Scouting kan je alle mogelijke variaties van het logo downloaden.
Per logotype (in twee kleuren, zwart/wit, in pavé, ...)
heb je nog de keuze uit verschillende formaten. Zo heb
je een .eps-formaat, een .pdf-formaat en een .jpg-formaat. Hieronder kan je lezen welk formaat je best gebruikt in welke situatie.

Beschouw het logo als een geheel, dus nooit
[ 1 ] knippen aan het logo
[ 2 ] het logo meer dan 25° draaien
[ 3 ] het logo uitrekken of vervormen
[ 4 ] het logo veranderen van kleur
[1]

[2]

[3]

[4]

Achtergronden
Zet het logo niet zomaar op een foto. Kies in dat geval voor het moederlogo in een witte pavé of de moederpavé in combinatie met andere pavés. (Welke die
pavés zijn, lees je verder)

De extensie doet er toe
.eps:
is een vectorieel formaat en kan oneindig worden vergroot en bewerkt. Nadeel is dat sommige opmaakprogramma’s dit formaat niet ondersteunen. Iemand die
geregeld iets met de computer ontwerpt, is verliefd
op dit formaat.
.pdf:
dit is een Portable Document File. Met andere woorden: door iedereen leesbaar. Dit kan je dus ook gemakkelijk verwerken in je aﬃche of eender welk ander
ontwerp.
Als je iets wil doorsturen naar een drukker, dan gebruik je best dit formaat.
.jpg:
een jpg is het gemakkelijkste en meest universele formaat voor foto’s. Heel gemakkelijk te importeren in je
opmaakprogramma, trouwens. Hier is de grootte wel
belangrijk: een kleine jpg importeren in je opmaakdocument zal resulteren in een slechte drukkwaliteit.
Gelukkig hebben we alle pavés en logo’s voldoende
groot gemaakt zodat je er gemakkelijk mee kan werken.

De resolutie
Sommige formaten geven altijd een goede druk, zoals
.eps. Andere formaten zijn afhankelijk van een goede
‘resolutie’, zoals pdf en jpg. Wat wil dat nu zeggen?
Resolutie duidt aan uit hoeveel pixels (beeldpunten)
het bestand horizontaal en verticaal bestaat (bv.
1200 x 1600) De resolutie bepaalt voor een groot gedeelte de uiteindelijke kwaliteit van de foto. Hoe meer
beeldpunten, hoe hoger de kwaliteit van je foto. Voor
het aanleveren van een foto of ander beeld reken je
best op een resolutie van minimum 200 dpi (dots per
inch ofwel pixels per inch). Dan krijg je zeker een mooi
afgedrukt beeld terug van je drukker of printer.
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Pavé

Allemaal pavés
Ook met de nieuwe huisstijl hebben we niet gekozen
voor verandering om de verandering. Ongeacht het
feit dat het toch stilletjesaan tijd werd voor een nieuwe wind, is de nieuwe stijl zeker een stap voorwaarts.
We halen er niet alleen de frisse groene kleur terug bij,
maar ook de mogelijkheden tot personalisatie nemen
toe. Je kan werkelijk zelf de handen uit de mouwen
steken en met de nieuwe stijlelementen aan je eigen
huisstijl timmeren. En dit alles zonder drastisch te
breken met de hoofdstijl!
Pavés plaveien
Pavé hier, pavé daar, pavé overal. Maar die pavés gebruiken we niet zomaar. Het leuke is dat je verschillende pavés met elkaar kan combineren. Niets belet
ons om in de toekomst nog veel meer nieuwe pavés te
maken waar je als eenheid eindeloos mee kan combineren. Door de keuze en combinatie van pavés, kan je
eigen accenten leggen.
Bovendien kan iedere eenheid zelf aan de slag. Combineer de hoofdbutton van FOS Open Scouting met
het logo van je eigen eenheid zoals hieronder. Op die
manier sla je twee vliegen in één klap. Je krijgt een
catchy logo dat vormelijk mooi oogt, en anderzijds
verbind je jouw eenheid aan de federatie FOS Open
Scouting. Elke toegevoegde pavé is telkens 50% van
de grootte van de voorgaande pavé. Zo hou je het netjes en overzichtelijk.
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Kleur

Het kleurenspectrum is groter dan de regenboog
breed. Blauw of groen zijn geen éénduidige begrippen, maar vlaggen die zeer verscheiden ladingen dekken. Als we zeggen dat het FOS logo en de huisstijl
uit groen, blauw en wit bestaan, hebben we een meer
speciﬁeke variant op het oog. En uiteraard is het niet
de bedoeling dat iedere eenheid zijn eigen blauw en
groen uit het scala van kleuren kiest!
Het juiste kleur vinden
Het FOS-blauw heet in kennerskringen Pantone
2945. Dit is het pantonenummer van de kleur. Als je
dingen laat drukken dan is het steeds een goed idee
om dit pantonenummer door te geven aan je drukker
of copycenter.
De hoofdkleur mag dan wel blauw zijn, de groene
steunkleur mag er anders ook best wezen. 381C is de
naam.
De derde kleur van het logo en de huisstijl is wit, witter, witst!!
Zorg er bij publicaties voor dat de hoofdkleur blauw
steeds in het oog moet springt.

CMYK: zul je meer nodig hebben dan Pantone. Drukwerk dat uit meer dan 2 kleuren bestaat, wordt altijd
opgemaakt uit 4 basiskleuren. Deze worden gemengd
en hieruit ontstaan alle mogelijke kleurvarianten.
RGB: dit is de kleurenwaarde voor een scherm. Die
heb je dus nodig om websites en dergelijke te maken.
Deze waarden NOOIT gebruiken in drukwerk.
Pantone: zul je meestal gebruiken als het om drukwerk in 1 kleur gaat. De drukker zal dan deze kleur
speciaal aanmaken.
HEX: een code die altijd start met ‘#’ is eigenlijk een
verkorte versie van de RGB-code, dus ook een kleurenwaarde voor een scherm en niet voor drukwerk
Pimaire kleuren

Secundaire kleuren
De secundaire kleuren zorgen ervoor dat je heel creatief kan zijn. Door het aantal kleuren uit te breiden
met 9 extra opties, zijn de mogelijkheden nu echt eindeloos. Zo zorg je ook telkens voor visueel aantrekkelijke brieven, brochures en banners zonder dat je in
herhaling moet vallen. Secundaire kleuren zijn ook een
uitstekende manier om evenementen, communicatiemiddelen of bijvoorbeeld informatiemappen op te
delen. Alles wat met kampen te maken heeft, krijgt
dan bijvoorbeeld de donkergroene kleur. Interne evenementen krijgt geel, programma’s krijgen een rood
jasje,… Kortom: deze kleuren zijn er om je nog beter
te ondersteunen door je mogelijkheden uit te breiden.
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Typograﬁe

FOS Open Scouting heeft een eigen lettertype. Het
heet Andes. Je kunt het ook downloaden van de website, in twee formaten: eentje voor de PC-gebruikers
en een ander voor de Mac-gebruikers onder jullie.
We gebruiken het zowel voor titels als voor tekst. (Ja,
deze tekst die je nu aan het lezen bent is ook gezet in
Andes)
H1 titel: Andes Extra Bold in FOS blauw, FOS groen of
wit in kapitalen

ABCDEFGHIJKLM
N O PQ R STUVWXYZ
01234569789
ABCDEFGHIJKLM
N O PQ R STUVWXYZ
01234569789
H2 titel: Andes Semi Bold in FOS donkergrijs
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll
Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww
Xx Yy Zz 01234569789
Bodycopy: Andes Book tussen 9pt en 11pt in FOS
donkergrijs
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed
do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna
aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation
ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse
cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui oﬃcia deserunt mollit anim id est laborum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed
do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna
aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation
ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Een combinatie van verschillende groottes, kleuren en
formaten is mogelijk.
Hierdoor kun je nadruk leggen op bepaalde woorden,
zinnen, ...
Wat verder in dit artikel zie je hier goeie voorbeelden
van.
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Stijlelementen

Niet enkel met de pavés kan je eindeloos combineren.
De nieuwe huisstijl voorziet ook iconen, tekens en patronen om elke brochure, ﬂyer, banner, document…
een frisse scoutslook te geven. In dit stukje tonen we
jullie de basis maar na wat inspiratie opdoen in het
volgende stukje kunnen jullie ongetwijfeld minstens
even creatief zijn. Denk wel altijd goed na over welke
iconen je gebruikt want ze staan natuurlijk voor iets.
Dat is dan ook de kracht van dit pakket.
Iconen

TEKENS
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Voorbeelden

De grootste artiesten stelen met hun ogen. In dit deel
kan je inspiratie opdoen en zien hoe ver je de huisstijl
kan doorvoeren in alle facetten van jullie groep.
Communicatie
Briefpapier en enveloppes

Patronen
Eens je begint te spelen met de iconen en tekens kan
je natuurlijk alle kanten uit. Twee van onze favoriete
vormen zijn de kleurrijke vlakken en de cirkels. Denk
hierbij altijd aan de basiskleuren en de secundaire
kleuren van FOS Open Scouting. Als je de basisprincipes in het achterhoofd houdt, creëer je in een-tweedrie een professionele eye-catcher.

E-mailsignatuur

Vlakken

Visitekaartje

Cirkels
Druk
Banner

Boekje

Laatste noot
Zo, dat is onze nieuwe huisstijl in een notendop. Ga
ermee aan de slag en wees zo creatief als maar kan
maar hou wel steeds het overkoepelende FOS-gevoel
in je achterhoofd.
Als je kop noch staart krijgt aan deze hele boterham,
kan je altijd hints en tips vragen via communicatie@
fos.be!

Postkaartjes

Gadgets
Buttons

WC-icoontjes

Colofon
Een realisatie van FOS4U.
Met steun van de Vlaamse Gemeenschap
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