toolbox

VFONDS STEUNT U
Gefeliciteerd, het vfonds is de trotse partner van uw project.
Jaarlijks ondersteunen wij meer dan tweehonderd initiatieven die
zich inzetten voor een vrije en vreedzame samenleving. Het vfonds
maakt deze projecten mogelijk dankzij de giften van de Nationale
Postcode Loterij, de BankGiro Loterij en de Nederlandse Loterij.
Onder het motto ‘Vrede maken we samen’ ondersteunen wij uw
project van harte. Omgekeerd kunt u ons ook helpen.

Deze toolbox laat zien hoe. Door de
juiste naamsvermelding van het vfonds op
uw website, op social media, in persberichten
en andere communicatiemiddelen vergroot u onze
naamsbekendheid.
Zo helpt u ons en inspireren wij samen andere initiatieven
die zich inzetten voor vrede, vrijheid en veteranen.

U STEUNT HET VFONDS
Het vfonds wil off- en online graag duidelijk zichtbaar zijn.
Hoe kunt u ons hierbij helpen?

WEBSITE

SOCIAL MEDIA

PERS

COMMUNICATIEMIDDELEN

Heel eenvoudig: voeg het logo van het
vfonds toe aan uw website. Bijvoorbeeld
op een speciale projectpagina of in de
footer.

Plaatst u berichten over uw project op
social media en maakt u events aan?
Onze samenwerking en de boodschap
van het vfonds zijn bij uitstek geschikt
om te delen met uw doelgroep!

Maak gebruik van free publicity door
de pers te informeren over uw project.
Schrijf een kort persbericht en vermeld
hierin het vfonds als financier van uw
project. Dit zorgt voor extra attentiewaarde bij de pers.

Wanneer u eigen communicatiemiddelen ontwerpt, neem dan het vfonds mee
in het overzicht van partners door ons
logo te plaatsen. Bijvoorbeeld in programmaboekjes, op flyers en affiches
en in andere publicaties.

Ons logo kunt u hier downloaden. Uw
website staat hoger op de zoekpagina’s
van Google als afbeeldingen klikbaar zijn
en een duidelijke omschrijving hebben.
Geef de afbeelding van ons logo vóór
het uploaden alvast een goede naam, bijvoorbeeld ‘vfonds-logo’, en link deze naar
onze website: https://www.vfonds.nl.
Wilt u op uw website het vfonds kort
omschrijven? Graag! Wij hebben hiervoor
diverse standaardteksten geschreven.

Noem het vfonds in uw social media
berichten en events met tag en hashtag.
Doe dit door bijvoorbeeld het vfonds
te bedanken voor de donatie of door te
vermelden dat uw project mede mogelijk wordt gemaakt door het vfonds. Wij
stellen dit zeer op prijs.

Wij hebben alvast voorbeeldteksten gemaakt hoe u het vfonds in een persbericht kunt omschrijven.
Deze kunt u hier vinden.
Wilt u ons het persbericht sturen?
Dit kan naar communicatie@vfonds.nl

#vfonds
#vredemakenwesamen

klik hier:
website

facebook

instagram

twitter

linkedin

VREDE MAKEN WE SAMEN

INFORMEER
ONZE VRIENDEN

STUUR ONS UW
BEELDMATERIAAL

Het vfonds heeft veel vrienden: een groeiende
community van duizenden mensen die vrede en
vrijheid belangrijk vinden en het vfonds een warm
hart toedragen.

Heeft u kwalitatief goede foto’s of video’s van uw
initiatief?
Deel deze met ons via wetransfer. Maak hierbij gebruik van het mailadres communicatie@vfonds.nl.

Jaarlijks laten wij deze interessante doelgroep kennismaken met een aantal projecten die het vfonds
ondersteunt. Projecten kunnen hiervoor een zogenaamde ‘vriendenactie’ opzetten, bijvoorbeeld door
korting of vrijkaartjes te geven voor hun evenement.

Het beeldmateriaal gebruiken wij om over het
project te communiceren. Waar mogelijk vermelden wij het project bovendien graag – uiteraard
met eventuele bronvermelding – op onze social
mediakanalen, op onze website en in ons jaarverslag. Wij dragen op deze manier graag bij aan de
bekendheid van de projecten die wij ondersteunen.

Wij zorgen ervoor dat de vriendenactie onder de
aandacht komt op onze website, op social media en
in onze nieuwsbrieven.
Zo krijgt een project extra publiciteit.
Hier staan enkele voorbeelden van eerdere vriendenacties. Voor meer informatie kunt u een mail
sturen naar communicatie@vfonds.nl.

HULPMIDDELLEN
Maak gebruik van onze standaardteksten om het vfonds te omschrijven.
Deze zijn beschikbaar in 3 lengtes:

kort

middellang

lang

Ons project wordt mede
mogelijk gemaakt door het
vfonds (Nationaal Fonds voor
Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg).

Ons project wordt mede
mogelijk gemaakt door het
vfonds (Nationaal Fonds voor
Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg). Het vfonds ontvangt
hiervoor giften van de
Nationale Postcode Loterij,
de BankGiro Loterij en de
Nederlandse Loterij.

Ons project wordt mede
mogelijk gemaakt door het
vfonds (Nationaal Fonds
voor Vrede, Vrijheid en
Veteranenzorg), dankzij
giften van de Nationale
Postcode Loterij, de BankGiro
Loterij en de Nederlandse
Loterij. Het vfonds steunt
initiatieven en projecten die
Nederland er steeds weer
aan herinneren hoe bijzonder
vrede en vrijheid zijn en hoe
waardevol onze democratie
is. Door de herinnering aan
oorlog levend te houden.
Door slachtoffers te herdenken en oorlogsveteranen te
waarderen. Maar ook door
vrede en vrijheid te vieren.
Samen bouwen wij aan een
vreedzame samenleving.

BEELDBANK
Het vfonds beschikt over
een eigen beeldbank* met
professionele afbeeldingen
rond de thema’s vrede,
vrijheid en democratie.
Deze beeldbank vindt u hier
U kunt de afbeeldingen
gratis gebruiken in uw eigen
communicatie. Wel vragen wij
u om het vfonds als bron te
vermelden – bijvoorbeeld: ‘
Beeld: vfonds’ – en, indien
mogelijk, door de hashtag
‘#vfonds’ te gebruiken.
*De beeldbank is in opbouw en
beschikbaar zodra deze operationeel is.

LOGO’S
Het vfonds stelt meerdere logo’s ter beschikking die u off- en online kunt gebruiken:

PNG

EPS

Diapositief

PNG

EPS

Diapositief

Geschikt voor onen offline gebruik

Geschikt voor alle
soorten drukwerk

Te gebruiken op een
donkere achtergrond

Geschikt voor onen offline gebruik

Geschikt voor alle
soorten drukwerk

Te gebruiken op een
donkere achtergrond

In de huisstijl van het vfonds wordt
gebruikgemaakt van de volgende kleuren:
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CONTACT
Heeft u vragen?
Wilt u nieuws, foto’s, video’s of tips delen met het vfonds?
Stuur dan een mail naar communicatie@vfonds.nl.
U kunt het vfonds natuurlijk ook volgen op social media.
Klik op de iconen hieronder.

website

facebook

instagram

twitter

linkedin
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