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Huiss�jl richtlijnen

Door de huiss�jlrichtlijnen consequent en op de juiste wijze toe te passen zal de Edese Golf Club

Papendal herkenbaar zijn en blijven. Dit document is bedoeld voor vormgevers, voor producenten en

voor medewerkers van de Edese Golf Club Papendal en iedere andere gebruiker van de huiss�jl. Te 

alle �jde dient er, voordat het logo gebruikt gaat worden, een digitale proef te worden voorgelegd 

aan het bestuur van de club. Pas na akkoord van het bestuur op lay-out en kleur mag men het logo

gebruiken.  Bij oneigenlijk gebruik van het logo is het bestuur gerech�gd verspreiding hiervan te verbieden.

Logo

Het nieuwe logo is in 2014 ontworpen en het werd al direct op diverse ui�ngen toegepast. Onder andere

op het naambord bij de entree, op de scorekaarten, op enkele parkeerborden, op informa�emappen, 

en voor de borduring op de clubtruien. Inmiddels is het ook toegepast op de clubsite. Het streven is

medio 2017 alle ui�ngen waarop het oude clublogo nog gebruikt wordt, te vervangen door het nieuwe 

logo. Het logo is digitaal beschikbaar op de server van de clubsite in verschillende bestandsformaten.

Het logo is digitaal op te vragen bij het secretariaat van de club via info@edesegcpapendal.nl

EPS

EPS is een vectorbestand dat voornamelijk gebruikt wordt voor drukwerk,  het is zonder kwaliteitsverlies

te vergroten en in verschillende kleurwaardes te downloaden. Voor digitaal drukwerk gebruikt men het 

CMYK logo. Voor offset drukwerk gebruikt men het PMS logo. 

JPG/PNG

JPG / PNG is een bitmap a�eelding van het logo dat voornamelijk wordt gebruikt voor internet. Het is niet

geschikt om uit te vergroten.

De plaatsing van het logo is standaard links bovenin van het ontwerp. De marge wit boven en links van het logo

verhoudt zich dan tot het logo volgens onderstaande verdeling.

De groo�e van het logo krijgt een verhouding van 1/5 van de totale beschikbare breedte.
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HEX

PMS
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43-42-41

237-46-56

0-176-82

186-212-5

252-201-23

CMYK

0-0-0-100

0-95-83-0

80-0-91-0

35-0-100-0

0-21-95-0

fout

fout

Kleurgebruik

Het logo dient in kleur te worden gebruikt, bij voorkeur op een wi�e achtergrond of op een hele

lichte �nt, zijnde een percentage van 10-20% van de  gele of lichtgroene kleur. Bij uitzondering mag  

het logo gebruikt worden in grijs�nten. 100% zwart -wit, of in een diaposi�ef vlak zonder kleur is

dan ook is niet toegestaan.
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briefpapier A4 vervolgpapier A4

Le�ertype

De le�ers uit het logo zijn van oorsprong van het font Helve�ca (of Swiss). Er is gebruik gemaakt van groot- 

en kleinkapitaal le�ers. Aangezien deze bij het logo horen, zijn ze in alle bestanden omgezet naar vectoren, 

waardoor de gebruiker dit le�erfont niet nodig hee�. In alle teksten gebruiken we het le�ertype Calibri normal.

Indien eenalinea of een hoofdstuk aangegeven wordt, kan men de Calibri bold (vet) gebruiken. Alle uitgaande

documenten dienen dus in dit font te worden opgemaakt. Aangezien er meerdere commissies zijn die naar leden

of naar externen communiceren, is gekozen  voor het le�erfont Calibri omdat dit een systeem le�erfont is op 

99% van alle pc's.

Corresponden�eset

briefpapier A4

vervolgpapier A4

A4 akte-enveloppen zonder venster

A5 akte-enveloppen zonder venster

Kabinet envelop zonder venster

visitekaartjes
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Edese Golf Club Papendal
Papendallaan 22
6816 VD Arnhem 

visitekaartje 85 mm x 55 mm

Tel. 026 - 482 19 85 
www. edesegcpapendal.nl
info@edesegcpapendal.nl

Peter Ligtvoet
secretaris
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marshal-pas

Bert van den Akker

MARSHAL



dienstenvelop A5 zonder venster

akte envelop A5 zonder venster

Papendallaan 22, 6816 VD Arnhem

Papendallaan 22, 6816 VD Arnhem

Met vriendelijke groeten kaartje

Met vriendelijke groeten

Edese Golf Club papendal
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Papendallaan 22
6816 VD  Arnhem

T: 026-4821985
E: info@edesegcpapendal.nl
W: www@edesegcpapendal.nl



53 mm

34 mm

Opmaak brief

Le�ertype Calibri Normal met le�ergroo�e 11 punt. Koptekst - subtekst 8 punt
Interlinie (regelafstand) 13 punt.
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Greenfee Voucher
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Voucher 18 holes + dagschotel Hofmeester
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E-mail: 



Dagcontribu�e kaarten/Greenfeekaarten
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Lidmaatschapslabels
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Kennismakingskaart
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Hoezen voor welkomst/infomappen + inhoud
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Scorekaart
De scorekaart is ontwikkeld door de baancommissie in samenspraak met de regel- en handicapcommissie.
Bestand is via de administra�e op te vragen, nadat eventuele correc�es door PD-Reklame zijn 
doorgevoerd.
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Parkeerborden

parkeerbord PGA Professional

GERESERVEERD

PGA Professional
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Bewegwijzering in de baan

Driving range
Hole 1Hole 10
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Vlaggen en Beachflags
De vlaggen en beachflags zijn conform onderstaande specifica�es in gebruik. 
Bestanden staan op de server van de www.edesegcpapendal.nl

afme�ng vlag 225 x 150 cm
materiaal : 110 grams polyester vlaggedoek
afgewerkt met zoom en clips
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Logo borduring clubtenues

Het logo op tex�el wordt uitgevoerd middels borduring. Het logo wordt in kleur geborduurd op een formaat

van 65 mm breed op de linkerborst. Ook mag het logo ton-sur-ton worden geborduurd. De kleur van het draad 

is bij donker tex�el een frac�e lichter dan het tex�el. Bij licht tex�el een frac�e donkerder. 

Op tex�el waarop geen borduring mogelijk is, kan met transferdruk het logo worden aangebracht.

Andere items waarop borduring van het logo of transferdruk kan worden toegepast zijn: caps, zonnekleppen, 

draagtasjes, gol�ags etc. 

Voorbeelden van clubtruien met logo normaal en ton-sur-ton.
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Website
De website is in eigen beheer ontwikkeld. Hieronder een aantal scherma�eeldingen.
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Nieuwsbrief
De nieuwsbrief is in een standaard lay-out opgemaakt van Mailchimp. De opmaak en de invulling
is in beheer van de communica�e- en promo�ecommissie. Deze commissie is te bereiken via het
mailadres : nieuwsbrief@edesegcpapendal.nl

Onderstaand een schermafdruk van de nieuwsbrief.
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