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1. Inleiding
Onder het motto ‘Vrede maken we samen’ ondersteunt vfonds
jaarlijks ruim 200 projecten en initiatieven die vanuit de lessen
getrokken uit oorlog en conflict, bijdragen aan onze sterke democratische rechtsstaat en een vreedzame samenleving. Dat
zouden we niet kunnen zonder de giften die we ontvangen van
onder andere de Vrienden Loterij, de Nationale Postcode Loterij
en de Nederlandse Loterij. We zijn hen erg dankbaar voor deze
inkomsten.
Deze toolbox laat zien hoe u ons tijdens een reünie nog verder
kunt helpen in onze missie. Door de juiste naamsvermelding
van vfonds op uw website, op uw social media, in persberichten
en andere communicatiemiddelen te hanteren, draagt u bij aan
het vergroten bij onze naamsbekendheid. Zo kunnen we nog
meer generaties inspireren om zelf actief bij te dragen aan een
vreedzame samenleving. In dit document een aantal standaard
teksten, beeldmateriaal en tips om bijv. ons op social media te
taggen.
Mocht u naar aanleiding van dit document nog vragen hebben,
neemt dan contact op met de afdeling communicatie via
communicatie@vfonds.nl.
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Bevrijdingsfestival Assen
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2. Standaard teksten
Maak gebruik van onze standaard teksten om vfonds op uw website en
in uw communicatie te omschrijven.
Let op: In lopende zinnen schrijven we vfonds met een kleine letter.
Aan het begin van een zin met een hoofdletter. Het woord ‘het’ voor
vfonds gebruiken we niet.

10 woorden
Vfonds (Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en
Veteranenzorg)

50 woorden
Vfonds (Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg) kan mede dankzij inkomsten uit loterijen jaarlijks
ruim 200 initiatieven steunen die, vanuit de lessen getrokken uit oorlog en conflict, bijdragen aan onze sterke
democratische rechtsstaat en vreedzame samenleving.
Verschillende generaties worden zo gestimuleerd zich hier
actief voor in te zetten.

100 woorden
Vfonds (Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg) draagt, vanuit de lessen getrokken uit oorlog en
conflict, bij aan een sterke democratische rechtsstaat en
een vreedzame samenleving in Nederland. Met inkomsten
uit onder andere loterijen kan het jaarlijks ruim 200 projecten steunen die kennis over oorlog en conflict vergroten, het belang van en waardering voor de democratische
rechtsstaat benadrukken, de waardering voor veteranen en
politiemensen vergroten en mensen vaardigheden aanleren om zelf een bijdrage te leveren aan de democratisch
rechtsstaat. Deze initiatieven zijn uiteenlopend: van nationale herdenkingen en oorlogs- en verzetsmusea, tot aan
theatervoorstellingen en innovatieve onderwijsprojecten.

140 woorden
Vfonds (Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg) draagt, vanuit de lessen getrokken uit oorlog en
conflict, bij aan een sterke democratische rechtsstaat en
een vreedzame samenleving in Nederland. Met inkomsten
van onder andere de Nederlandse Postcode Loterij, de
Vrienden Loterij en Nederlandse Loterij kan het jaarlijks
ruim 200 projecten subsidiëren, verbinden en initiëren die
kennis over oorlog en conflict vergroten, het belang van
en waardering voor de democratische rechtsstaat benadrukken, de waardering voor veteranen en politiemensen
vergroten en mensen vaardigheden aanleren om zelf een
bijdrage te leveren aan de democratisch rechtsstaat.
De initiatieven die door vfonds tot stand kunnen komen
zijn uiteenlopend: van nationale herdenkingen, oorlogs- en
verzetsmusea en herinneringscentra, tot aan theatervoorstellingen, innovatieve onderwijs- en jongerenprojecten,
films en documentaires. Door samen te herdenken, te
herinneren en hierbij de dialoog aan te gaan, worden verschillende generaties geïnspireerd en gemotiveerd om zelf
een verschil te maken.
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Beeld uit de speelfilm De Slag om de Schelde
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3. Beeldmateriaal & logo’s
Afbeeldingen
We begrijpen dat een foto meer zegt dan een stuk tekst. Daarom hebben we een selectie gemaakt van een aantal foto’s die u kunt gebruiken
in uw communicatie over vfonds. Foto’s van projecten en instanties die
met onze steun kunnen plaatsvinden. Deze kunt u via de volgende link
downloaden. Vergeet niet de juiste fotograaf te vermelden.
> Beeldbank
Video’s
Wat zegt nog meer dan een foto? Bewegend beeld! Sinds kort hebben
we een mooie video waarin we in een notendop uitleggen waar we
voor staan en wat we doen. Deze video hebben we in drie versies. Klik
op de link om de juiste versie te downloaden.
> 15 seconden versie
> 30 seconden versie
> 2 minuten versie
Logo’s
Wilt u het logo van vfonds gebruiken (in PNG, EPS of Diapositief)? Klik
hieronder op de link.
> vfonds logo
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Nationaal Monument Kamp Vught.
Foto: Jan van de Ven
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4. Taggen
Mocht u vfonds in uw communicatie, op social media of website gebruiken, vergeet ons dan niet te taggen. Daarbij kunt u gebruik maken
van onze hashtags #vfonds en #vredemakenwesamen.
Website: www.vfonds.nl
Instagram: vfonds www.instagram.com/vfonds
Facebook: vfonds www.facebook.com/vfonds
LinkedIn: www.linkedin.com/company/vfonds
Twitter: vfondsvrede www.twitter.com/vfondsvrede
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#Vteam Bevrijdingsdag.
Foto: Tycho Müller.
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