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Begrippen

Beeldmerk
Vakterm voor het symbool van de fietsersbond

Logo
Vakterm die vaak gebruikt wordt in plaats van beeld- en/of
woordmerk.

Beeld-/woordmerk
Term voor de combinatie van het F-beeldmerk en het
woordbeeld ‘Fietsersbond’.
Het woordbeeld kan zowel onder als rechts van het beeldmerk
staan.

Pantone®
Pantone® is een geregistreerd merk van Pantone Inc. en staat
voor een gestandariseerd kleursysteem – voor drukwerk –
gebaseerd op acht uitgangskleuren alsmede zwart en wit.

Bestandsformaten
Grafische afbeeldingen kunnen in verschillende bestandsformaten worden aangeboden. De bekendste zijn: EPS, TIFF, PNG en
JPG. Elk bestandsformaat heeft zijn specifieke toepassingen.
CMYK [smik]
Deze afkorting staat voor de kleuren cyaan, magenta, geel en
zwart; de kleuren die gebruikt worden bij fullcolour drukwerk.
Corps
De benaming voor de grootte van een letter; het corps van dit
stukje tekst is 10 pt.
Calibri
De correspondentieletter ten behoeve van de Fietsersbond.
Chevin
De huisstijlletter van de Fietsersbond; in 2010 door Nick Cooke
ontworpen.
Fietsersbond-geel
De aanduiding voor de specifieke kleur geel van de
Fietsersbond, komt overeen met Pantone 116.

Papierformaten
Papierformaten zijn internationaal gestandardiseerd. De
zogenaamde A-reeks is de meest toegepaste, bijvoorbeeld:
A4 (210 x 297 mm);
A5 (148 x 219 mm). Voor enveloppen wordt vaak gebruik
gemaakt van de EA-reeks, bijvoorbeeld:
EA5/6 (110 x 220 mm);
EA5 (156 x 220 mm).
RAL
Internationaal kleurcoderingssysteem voor (auto)lakken.
Symbool
Het beeldmerk van de fietsersbond; F, stuur en wiel
RGB
Deze afkorting staat voor rood, groen en blauw; de kleuren die
samen ‘wit licht’ vormen en wordt gebruikt om
kleurcoderingen voor bijvoorbeeld beeldschermtoepassingen
aan te geven.
Spatiëring
De horizontale afstand tussen letters onderling.
Woordbeeld
Vakterm voor woord ‘Fietsersbond’.
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Voorwoord

Dit huisstijlhandboek bevat de basisrichtlijnen voor het
ontwerpen van producten voor de Fietsersbond.
Het is bedoeld voor ontwerpers, dtp’ers en bouwers van onze
communicatiemiddelen.
In 2013 heeft de Fietsersbond een nieuw logo in gebruik
genomen. Hierbij hoort ook een andere huisstijl. We hebben
gekozen voor een stijl waarin de kleuren zwart, wit en geel de
hoofdrol spelen, geassisteerd door een palet aan secundaire
kleuren om de veelzijdigheid van ons werk te laten zien.
Maar een huisstijl gaat niet alleen over kleuren en plaatjes.
Belangrijk is ook wat je niet ziet. In de nieuwe huisstijl willen we
onze boodschap letterlijk meer ruimte geven. Witruimte, maar
ook ruimte voor beeld en verbeelding.
In dit handboek vind je de technische specificaties voor de
vormgeving van uiteenlopende producten. Het handboek kan
worden gebruikt als richtlijn, als controlemiddel of als houvast.
Het is een hulpmiddel bij de aanpassing van bestaande producten, en
inspiratiebron om iets nieuws te maken. De huisstijl is niet
bedoeld als belemmering. Gebruik het als vertrekpunt om
van je productie iets spannends te maken. De huisstijl biedt
daarvoor voldoende ruimte. Mocht je toch in de problemen
komen, of nog vragen hebben, neem dan contact op met de
huisstijlcoördinator via huisstijl@fietsersbond.nl.
De Fietsersbond is net als fietsers zelf: altijd in beweging, op
weg naar nieuwe bestemmingen en toepassingen. De huisstijl
staat daarom ook nooit stil, maar biedt een solide basis om
alle communicatie-middelen te verbinden en om op voort te
bouwen. Door gebruik te maken van een herkenbare basisstijl
en beeldtaal kunnen we de huisstijl continu herkenbaar blijven
toepassen.
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Merkwaarden

In de huisstijl zijn we onder meer uitgegaan van de merkwaarden van de Fietsersbond.
•
•
•
•
•
•

Energiek
Sympathiek
Uitnodigend
Betrokken
Oplossingsgericht
To-the-point

Energiek
De Fietsersbond is een vereniging met een energieke
uitstraling. Er worden veel verschillende acties ondernomen
om de belangen van fietsers te behartigen. Je komt als fietser
de Fietsersbond overal tegen: lokaal, regionaal en landelijk. Je
wilt als fietser graag de website van de Fietsersbond bezoeken
omdat er altijd weer iets verrassends en nieuws te zien is. En
omdat jouw mening als fietser telt.

Betrokken
De Fietsersbond staat midden in de samenleving en voelt zich
ook verantwoordelijk voor de wereld om zich heen. Naast de
klassieke strijd voor goede infrastructuur werkt de bond ook aan
een grotere sociale cohesie door middel van fietsen. Fietslessen
aan kinderen, ouderen en allochtonen zijn hier een goed voorbeeld van, maar ook op andere manieren brengt de Fietsersbond fietsers bij elkaar.

Sympathiek
De Fietsersbond is een sympathieke organisatie die van
oudsher een licht ondeugende en ironische ondertoon heeft. De
bond komt op voor alle fietsers, jong en oud, zowel veelfietsers
als mooiweerfietsers. De toon is vriendelijk, actief en open. De
Fietsersbond is ook in staat om te relativeren.

Oplossingsgericht
De Fietsersbond komt met slimme en haalbare oplossingen
voor problemen van fietsers en is constant op zoek naar nieuwe
ontwikkelingen en technologieën waarmee de positie van de
fietsers verbeterd kunnen worden. De Fietsersbond is in staat
om de belangen van fietsers te verbinden met andere belangen:
economische, milieutechnische, maatschappelijke en weet zo
de fiets te positioneren als een belangrijk alternatief voor veel
maatschappelijke oplossingen.

Uitnodigend
De Fietsersbond laat als een van de weinige organisaties zijn
beleid beïnvloeden door de achterban. De bond nodigt mensen
uit om actief mee te denken en alternatieven voor problemen
aan te dragen door middel van enquêtes, prijsvragen, petities,
en discussies op sociale media.

To-the-point
De Fietsersbond weet hoofd- en bijzaken te onderscheiden en
weet de standpunten helder samen te vatten. De Fietsersbond
weet de relevantie van onderwerpen die aangekaart worden
goed te beargumenteren en ook voor het grote publiek duidelijk
te maken.
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01 |
Beeldmerk
en logo

Het beeldmerk van de
Fietsersbond bestaat uit
een F; het stuur en een wiel,
de ronde cirkel.
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Beeldmerk
en logo

mm

25 mm

34 mm

62 mm

mm
2534
mm

We gaan uit van het 100% logo,
waarin in % geschaald kan worden
naar de diverse A-formaten.
De basisbestanden van de diverse
logo’s zijn op maat gemaakt voor
A4 formaat.

25 mm

62 mm
34 mm

mm

100
% formaat van het basislogo
25 mm

25 mm
34 mm

34 mm

34 mm

25 mm

De logo’s mogen vrij verschaald
worden naar kleinere formaten.
Hou echter rekening met de
leesbaarheid van het logo.

62 mm
62 mm

34 mm
34 mm

Het beeldmerk wordt altijd
gebruikt in combinatie met het
woordbeeld ‘Fietsersbond’.
Het logo kan staand of liggend
gebruikt worden.

Maatvoering en verschaling:
2 mm

Rheden-Rozendaal 2 mm
Rheden-Rozendaal
Chevin medium Chevin
12 pt medium 12 pt

Minimale logozone
Binnen dit gebied kan nooit tekst of beeld
staan
2 mm
Rheden-Rozendaal
Plaats het logo bij voorkeur met veel witruimte
er omheen.
Chevin medium
12 pt
Rheden-Rozendaal

2 mm
Chevin medium 12 pt

A0 841 x 1189 mm
A1 594 x 841 mm
A2 420 x 594 mm
A3 297 x 420 mm
A4 210 x 297 mm
A5 148 x 210 mm
2 mm
2 mm
A6medium
105 x 12
148
Chevin
pt mm
Chevin medium 12 pt

2 mm
Chevin medium 12 pt

400 %
280 %
200 %
140 %
100 %
70%
50%
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62 mm
34 mm

34 mm

25 mm
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Beeldmerk
en logo
Voor de diverse regio’s kan een
eigen logo aangemaakt worden.

34 mm

Rheden-Rozendaal

2 mm
Chevin medium 12 pt

Het basislogo:
FBlogo_liggend_PMS116.eps en
FBlogo_staand_PMS116.eps
(100%) kan worden gebruikt om
de regio of het onderdeel toe te
voegen.

2 mm
Chevin medium 12 pt

pt

2 mm
Chevin medium 12 pt
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Liggend logo

FBlogo_liggend_FC.eps
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Beeldmerk
en logo
FBlogo_liggend_grijs.eps

FBlogo_liggend_PMS116.eps

Van de logo’s zijn diverse
variaties beschikbaar.
Deze zijn aan te vragen via:
huisstijl@fietsersbond.nl

FBlogo_liggend_wit.eps

FBlogo_liggend_zwart.eps

FBlogo_liggend_geel _PMS116.eps

Staand logo

FBlogo_staand_FC.eps

FBlogo_staand_grijs.eps

FBlogo_staand_PMS116.eps

FBlogo_staand_zwart.eps

FBlogo_staand_wit.eps

FBlogo_staand_geel_PMS116.eps
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Gebruik

kleurlogo gebruik op witte
ondergrond.
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Beeldmerk
en logo.
grijs/zwart logo gebruik in
zwart/wit/grijs uittingen.

zwart/wit logo, als enkel
zwartwit gebruikt kan worden.

Het logo moet altijd duidelijk en
goed zichtbaar geplaatst worden.
Het logo mag niet op een drukke
ondergrond geplaatst worden.
Bij het gebruik van het logo op
een foto moet het logo altijd
duidelijk contrasteren met de foto.

kleurlogo gebruik op kleuren
ondergrond.

kleurlogo gebruik op rustige
foto-ondergrond.

wit logo gebruik op
foto-ondergrond.

Als het logo onleesbaar wordt op
een te donkere of drukke achtergrond kan het witte logo gebruikt
worden.

Foutief gebruik

logo schuin plaatsen.

Beeldmerk met andere tekst dan
het woordbeeld ‘Fietsersbond’.

Oneigen kleurgebruik.

Het beeldmerk zonder het
woordbeeld ‘Fietsersbond’.

logo onleesbaar op te donkere of
te drukke achtergrond.

‘Fietsersbond’ gebruikt als logo
zonder het beeldmerk.
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Beeldmerk
en logo

Het logo in combinatie met andere logo’s

Adelle
semibold,
(font
gebruikt
voor
VVF website)
Adelle
semibold,
(font
gebruikt
voorvoor
VVFVVF
website)
Adelle
semibold,
(font
gebruikt
website)

Fietsersbond
Fietsersbond
Fietsersbond

Plaats de tekst van het logo
gecentreerd tussen andere
logo’s en hou rekening met
voldoende leesbaarheid van
het woord Fietsersbond.

Fietsersbond
Fietsersbond
Fietsersbond

Adelle
Adelle
Bold
Adelle
Bold Bold

Fietsersbond
Fietsersbond
Fietsersbond

Fietsersbond
Fietsersbond
Fietsersbond
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Fietsersbond

Meldpunt

Fietsersbond
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Projectlogo’s

Meldpunt

FietsersbondFietsersbond
Routeplanner
Meldpunt

Fietsersbond Meldpunt

Fietsersbond

Meldpunt

Bij ontwikkeling projectlogo’s
rekening houden met positie, bij
voorkeur horizontaal.
Bij de ontwikkeling van
projectlogo’s moeten - waar
mogelijk - ronde vormen
gebruikt worden.

Testkees, 2 variaties

Fietsstad 2014

De projecten vallen meestal
binnen verschillende onderdelen
van de Fietsersbond, hiervoor zijn
subkleuren bepaald. Deze moeten
terugkomen in het ontwerp.
Projectlogo moeten helder en
simpel zijn. Icoonachtige beelden.
Voor het ontwikkelen van een
projectlogo mag enkel gebruik
gemaakt worden van één subkleur, zwart, wit grijs, en
Fietsersbond-geel.
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Kleurgebruik
Hoofdkleuren

Fietsersbond-geel

Zwart

Wit

De huisstijl van de Fietsersbond
bestaat uit 1 hoofdkleur
(Fietsersbond-geel) met zwart,
wit en grijs, en diverse subkleuren
voor verschillende onderdelen van
de Fietsersbond.
Fietsersbond-geel komt in alle
uitingen terug. Geel is de hoofdkleur met wit, zwart en grijs als
basis.

FB • FB

De grijzen en het Fietsersbond-geel mogen in gradaties
gebruikt worden.

grijstinten

Geeltinten/transparanten

Fietsersbond geel

Fietsersbond geel in combinatie met extra kleurpallet

Pantone 116C / 109U
C=0 M=15 Y=100 K=0
RGB 255/213/3
#FFD503
RAL 1018
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Subkleuren

TESTKEES

FIETSEN NAAR HET WERK

EDUCATIE

INFRASTRUCTUUR EN BELEID

FIETSEN EN
GEZONDHEID

ROUTEPLANNER

MELDPUNT

ALGEMEEN
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Kleurgebruik
Voor verschillende onderdelen
binnen de Fietsersbond hebben
we een kleurenpalet samengesteld.
Elk onderdeel krijgt naast
Fietsersbond-geel kleur één extra
kleur toegewezen.

ALGEMEEN

De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
Fietsersbond
Fietsersbond
Fietsersbond
Fietsersbond
Fietsersbond
Fietsersbond
Fietsersbond
Fietsersbond
Fietsersbond
Fietsersbond
zet zich zet zich zet zichzet zich zet zichzet zichzet zichzet zich zet zich zet zich
sinds 1975
sinds 1975
sinds 1975
sinds 1975
sinds 1975
sinds 1975
sinds 1975
sinds 1975
sinds 1975
sinds 1975
succesvol
succesvol
in
succesvol
in succesvol
in
succesvol
in
succesvol
in succesvol
in succesvol
in succesvol
in
succesvol
in
in

0-15-100-0
PMS 116 / 109U
RGB 255/213/3
#FFD503
RAL 1018

0-60-100-0
PMS 165
RGB 255/102 /0
# FF6600
RAL 200

20-100-70-0
PMS
STRONG RED
RGB 204/0 77
#CC004d

50-100-0-5
PMS 513
RGB 147/50/142
#93328E
RAL 400

80-100-0-0
PMS 267
RGB 92/45/145
#5c2d91

93-2-15-7
PMS 632
RGB: 0/158/192
#009EC0

100-50-15-0
PMS MEDIUM
BLUE
RGB 0/132/202
# 0084CA
RAL 5015

100-78-0-18
PMS 7687
RGB: 29/66/138
#1D428A
RAL 5017

90-0-100-0
PMS 354
RGB: 0/177/64
#00B140
RAL 6037

50-0-100-0
PMS 368
RGB: 120/190/32
#78BE20
RAL 6018

De subkleuren moeten altijd
in combinatie gebruikt worden
met het Fietsersbond-geel. De
subkleuren mogen naast de
100% kleur in gradaties gebruikt
worden.
Dit overzicht toont de meest
voorkomende kleurcombinaties
met tekst. Regel is dat twee verschillende kleuren niet gecombineerd worden in tekst. Het principe is dat tekst in kleur op een
witte ondergrond geplaatst wordt,
of witte (of zwarte) tekst op een
gekleurde ondergrond. Dit houdt
de huisstijl puur. Wel moet er
rekening gehouden worden met
kleine teksten op kleurvlakken, zij
kunnen onleesbaar worden.
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1. Brochures, advertenties en drukwerk

2. Correspondentie

Chevin thin

Calibri regular

ABCDEFGHIJKLOMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

ABCDEFGHIJKLOMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Chevin light

Calibri bold

ABCDEFGHIJKLOMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

ABCDEFGHIJKLOMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Chevin medium

ABCDEFGHIJKLOMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890
Chevin demibold

ABCDEFGHIJKLOMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890
Chevin bold

ABCDEFGHIJKLOMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890
Chevin extrabold

ABCDEFGHIJKLOMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

3. Web-en mobiele toepassingen
Chevin Bold

ABCDEFGHIJKLOMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890
Arial
ABCDEFGHIJKLOMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890
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Typografie
Voor de typograﬁe gebruiken we
de letterfamilie Chevin.
Deze is in 2010 ontworpen door
de Engelse ontwerper Nick Cooke.
We hebben gekozen voor dit font
vanwege de heldere en vriendelijke uitstraling en omdat het op
meerdere fronten toepasbaar is.
In koppen worden de ongewone
details zichtbaar en in klein corps
is ze goed leesbaar.
1. Chevin
In principe is er 1 lettertype voor
advertenties, brochures en ander
drukwerk.
2. Calibri
Omdat de meeste computergebruikers deze lettertypes niet
tot hun beschikking hebben, is
besloten in alle communicatiemiddelen, gemaakt door afdelingen
en medewerkers van de Fietsersbond gebruik te maken van de
Calibri.
3. Chevin en Arial
Voor web- en mobiele toepassingen worden lettertypes
gebruikt waarbij de leesbaarheid
optimaal is.
15

De huisstijl van de Fietsersbond
moet herkenbaar zijn door een
eenvoudige en heldere
horizontale of verticale
vlakverdeling.
(of een 100% vlakvulling)

Cirkels en ronde vormen zijn de
basis van de stijl van de
Fietsersbond en dienen te
worden gebruikt voor voldoende
herkenbaarheid.

05 |
Vlakverdeling
en lay-out
De huisstijl van de Fietsersbond
moet herkenbaar zijn door de
eenvoudige en heldere horizontale
of verticale vlakverdeling. (of een
100% vlakvulling)
Cirkels vormen als het ware
het DNA van de stijl van de
Fietsersbond
Bij omslagen moet zichtbaar zijn:

- de Fietsersbond-geel kleur
- het logo van de Fietsersbond
Op omslagen wordt deze rechts
onderaan geplaatst. Het staand
logo mag ook gecenteerd
onderaan geplaatst worden
- een subkleur,
- Horizontale vlakverdeling
(of een 100% vlakvulling)
- Cirkel of ronde vorm

Bij liggende formaten mag ook
een verticale indeling gebruikt
worden (voor bijvoorbeeld
powerpoint presentaties)
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05 |
Vlakverdeling
en lay-out
Beleidsstuk 2013
Snelfietsroutes

voorbeelden

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipisicing 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

Netwerk bijeenkomst 2013

Fietsersbond

Fietsersbond

Fietsbeleid
Fietsbeleid 2013
2013
Algemene
Algemeneintroductie
introductie

Lorem
Loremipsum
ipsumdolor
dolorsit
sitamet,
amet,
consectetur
consecteturadipisicing
adipisicingelit,
elit,sed
seddo
do
eiusmod
eiusmodtempor
temporincididunt
incididuntut
utlabore
labore
etetdolore
doloremagna
magnaaliqua.
aliqua.Ut
Utenim
enimad
ad
minim
minimveniam,
veniam,quis
quisnostrud
nostrud
exercitation
exercitationullamco
ullamcolaboris
laborisnisi
nisiut
ut
aliquip
aliquipex
exea
eacommodo
commodoconsequat.
consequat.
Duisaute
auteirure
iruredolor
dolorinin
Duis
reprehenderitininvoluptate
voluptatevelit
velitesse
esse
reprehenderit
cillumdolore
doloreeu
eufugiat
fugiatnulla
nullapariatur.
pariatur.
cillum
Excepteursint
sintoccaecat
occaecatcupidatat
cupidatat
Excepteur
nonproident,
proident,sunt
suntininculpa
culpaqui
quiofficia
officia
non
deseruntmollit
mollitanim
animididest
estlaborum
laborum
deserunt

Lorem ipsum
ipsum dolor
dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor
Lorem
tempor
incididunt ut
ut labore
labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud
incididunt
nostrud
exercitation ullamco
ullamco laboris nisi ut aliqui.
exercitation

Fietsbeleid 2013
LOKATIES
LOKATIES

Fietsersbond
Fietsersbond

Fietsersbond

Lorem
Lorem ipsum
ipsum
Lorem
Lorem ipsum
ipsum dolor
dolor sit
sit amet,
amet,
consectetur
consectetur adipisicing
adipisicing elit,
elit, sed
sed
do
do eiusmod
eiusmod tempor
tempor incididunt
incididunt
ut
ut labore
labore et
et dolore
dolore magna
magna
aliqua.
aliqua. Ut
Ut enim
enim ad
ad minim
minim
veniam,
veniam, quis
quis nostrud
nostrud
exercitation
exercitation ullamco
ullamco laboris
laboris
nisi
nisi ut
ut aliquip
aliquip ex
ex ea
ea commodo
commodo
consequat.
consequat. Duis
Duis aute
aute irure
irure
dolor
dolor in
in reprehenderit
reprehenderit in
in
voluptate
voluptate velit
velit esse
esse cillum
cillum
dolore
dolore eu
eu fugiat
fugiat nulla
nulla pariatur.
pariatur.

Lorem
Lorem ipsum
ipsum dolor
dolor sit
sit amet,
amet,
consectetur
consectetur adipisicing
adipisicing elit,
elit, sed
sed
do
do eiusmod
eiusmod tempor
tempor incididunt
incididunt
ut
ut labore
labore et
et dolore
dolore magna
magna
aliqua.
aliqua. Ut
Ut enim
enim ad
ad minim
minim
veniam
veniam

Lorem
Lorem ipsum
ipsum dolor
dolor sit
sit amet,
amet,
consectetur
consectetur adipisicing
adipisicing elit,
elit, sed
sed
do
do eiusmod
eiusmod tempor
tempor incididunt
incididunt
ut
ut labore
labore et
et dolore
dolore magna
magna
aliqua.
aliqua. Ut
Ut enim
enim ad
ad minim
minim
veniam,
quis
nostrud
veniam, quis nostrud
exercitation
exercitation ullamco
ullamco laboris
laboris
nisi
nisi ut
ut aliquip
aliquip ex
ex ea
ea commodo
commodo
consequat.
consequat. Duis
Duis aute
aute irure
irure
dolor
dolor in
in reprehenderit
reprehenderit in
in
voluptate
voluptate velit
velit esse
esse cillum
cillum
dolore
dolore eu
eu fugiat
fugiat nulla
nulla pariatur.
pariatur.
Lorem
Lorem ipsum
ipsum dolor
dolor sit
sit amet,
amet, consectetur
consectetur
adipisicing
adipisicing elit,
elit, sed
sed do
do eiusmod
eiusmod tempor
tempor incididunt
incididunt
ut
ut labore
labore et
et dolore
dolore magna
magna aliqua.
aliqua. Ut
Ut enim
enim ad
ad
minim
minim veniam,
veniam, quis
quis nostrud
nostrud exercitation
exercitation ullamco
ullamco
laboris
laboris nisi
nisi ut
ut aliquip
aliquip ex
ex ea
ea commodo
commodo consequat.
consequat.
Duis
Duis aute
aute irure
irure dolor
dolor in
in reprehenderit
reprehenderit in
in voluptate
voluptate
velit
esse
cillum
dolore
eu
fugiat
nulla
pariatur.
velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Fietsersbond
Fietsersbond

Lorem
Lorem ipsum
ipsum dolor
dolor sit
sit

Lorem
Lorem ipsum
ipsum dolor
dolor sit
sit
Lorem
Lorem ipsum
ipsum

Lorem
Lorem ipsum
ipsum

Lorem
Lorem ipsum
ipsum

Lorem
Lorem ipsum
ipsum dolor
dolor sit
sit amet,
amet, consectetur
consectetur
adipisicing
adipisicing elit,
elit, sed
sed do
do eiusmod
eiusmod tempor
tempor
incididunt
incididunt ut
ut labore
labore et
et dolore
dolore magna
magna aliqua.
aliqua. Ut
Ut
enim
enim ad
ad minim
minim veniamLorem
veniamLorem ipsum
ipsum dolor
dolor sit
sit
amet,
amet, consectetur
consectetur adipisicing
adipisicing elit,
elit, sed
sed do
do
eiusmod
eiusmod tempor
tempor incididunt
incididunt ut
ut labore
labore et
et dolore
dolore
magna
magna aliqua.
aliqua.

Fietsersbond
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Fotografie

•
•
•
•
•
•
•

het gaat om mensen en fietsen
er moet altijd een mens op de foto staan in zijn of haar omgeving.
een beeld moet diepte hebben, perspectief en liefst met een horizon.
deel van gezicht van geportreteerde(n) moet zichtbaar zijn
beeld is fris, helder en nuchter; niet te geposeerd of gestylleerd.
beeld moet een positieve en prettige uitstraling hebben.
beeld moet genomen zijn in omgeving waar het onderwerp over gaat
of daar waar het onderwerp gebruikt wordt.
• beeld is nooit belerend
• beeld geeft gevoel dat je er als kijker vlakbij staat
• geen special effects

18
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Goed gebruik

Fris en helder beeld, diepte in de foto, ruimtelijk
horizon te zien, plezierig fietsen

Interactie, plezier van het fietsen,
diepte in de foto.

Plezier in het fietsen, diepte in de foto, ruimtelijk.
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Foutief gebruik

Nauwelijks interactie met persoon

Nauwelijks interactie met persoon

Te dichtbij, te weinig omgeving

geen zwart-wit beelden

20
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Illustraties
Illustraties moeten helder en
simpel zijn. Het zijn icoonachtige
beelden.

21
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Infographics
Bij infographics is het
verhalende aspect belangrijk,
Inzicht geven is belangrijker
dan de illustratieve waarde.

25% VAN ALLE

WERKNEMERS GAAT OP
DE FIETS NAAR HET WERK

DAARVAN FIETST
50%2

tot 5 km

5%

tot 10 km

10%

tot 15 km
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Correspondentie
Postbus 2828 • 3500 GV • Utrecht

Fietsersbond • Postbus 2828 • 3500 GV • Utrecht • 030 291 81 83 • ledenadministratie@fietsersbond.nl • www.fietsersbond.nl
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Fietsen naar het werk
Routeplanner

Op de fiets naar het werk
Alle informatie over fietsen naar het werk
op één plek overzichtelijk bij elkaar

Plan je eigen fietsroute
Gebruik de Fietsersbond Routeplanner
op www.fietsersbond.nl/routeplanner
Fietsersbond

Ga naar www.fietsinspiratietool.nl

Routeplanner

24

HIER OMBUIGEN EN LOSTREKKEN

HIER OMBUIGEN EN LOSTREKKEN

Alstublieft, uw Fietsersbond pas.

Alstublieft, uw
Fietsersbond pas
Met úw bijdrage
kunnen we nog meer
voor fietsers doen.

09 |
Voorbeelden
Ledenpas

Vijf redenen om lid te worden van de Fietsersbond.

1

Goede fietsvoorzieningen komen er niet vanzelf

2

Fietsrouteplanner

3
4

De Fietsersbond heeft op straat veel verbeterd voor fietsers. U steunt onze belangenbehartiging op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Op fietsersbond.nl/meldpunt kunt
u uw klachten over onveilige of oncomfortabele fietsroutes melden!

Meldpunt

Stel uw route samen met de Fietsersbond Routeplanner.
Kijk op fietsersbond.nl/routeplanner

Tijdschrift Vogelvrije Fietser
Elk kwartaal het tijdschrift Vogelvrije Fietser, boordevol interessante en praktische
informatie. Met testen van o.a. fietsen, fietsonderdelen en accessoires.

Informatie over fietsen, fietsreizen,
fietsonderdelen en accessoires
Op fietsersbond.nl en vogelvrijefietser.nl vindt u een schat aan informatie over alles
wat met de fiets te maken heeft.

5

Korting voor leden
Korting op fietsproducten, fietsvakanties, fietskaarten en –gidsen.
Kijk op fietsersbond.nl/ledenvoordeel

Fietsersbond • Postbus 2828 • 3500 GV • Utrecht • 030 291 81 83 • ledenadministratie@fietsersbond.nl • www.fietsersbond.nl

BEWAARSTROOK
Datum
Per maand wordt er
€
door de Fietsersbond
automatisch
afgeschreven.
Met één telefoontje
naar 030 291 81 83
kunt u uw machtiging
stopzetten.
Fietsersbond
incassant-ID:
NL92ZZZ40466710000

Aanmelden kan ook via:
www.fietsersbond.nl/lid

SE PA M A C H T I GI N GS K A A RT

Ja,

ik wil ook goede fietsvoorzieningen, elk kwartaal een interessant fietstijdschrift
en korting op fietsen, fietsonderdelen en accessoires.

Ik machtig de Fietsersbond om, voor een periode van ten minste één jaar, tot wederopzegging van mijn rekening af te schrijven:
€ 7,50 per maand
€ 5,- per maand € 3,50 per maand
€ 2,17 per maand (minimum bijdrage)
€
per maand.
Naam:

M/

Straat:

Huisnr:

Postcode:

Plaats:

V

IBAN rekeningnummer*
Datum:

Handtekening:

* U vindt uw IBAN rekeningnummer op uw rekeningafschrift
en in uw internet bankier omgeving.

Ja, ik wil de gratis digitale nieuwsbrief van
de Fietsersbond ontvangen. Mijn e-mailadres is:
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan:
• De Fietsersbond om doorlopend incasso opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven.
• Uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van de Fietsersbond.
Als u het niet eens bent met de afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank.

Fietsersbond • Postbus 2828 • 3500 GV • Utrecht • 030 291 81 83 • ledenadministratie@fietsersbond.nl • www.fietsersbond.nl

Fietsersbond
t.a.v. de ledenadministratie
Antwoordnummer 4309
3500 VE Utrecht
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Plan je

09 |
Voorbeelden

Met de Fietsersbond Routeplanner verdwaalt u nooit meer op de
fiets in Nederland. Of u nu een kort stukje naar het sportveld plant,

Maak Nederland
fietsvriendelijker
Word lid van
de Fietsersbond!

Maak Nederland
fietsvriendelijker
Word lid van
de Fietsersbond!

Word nu lid voor slechts € 2,17 per maand
Als welkomstgeschenk ontvangt u gratis 26 kaarten
met fietsroutes van heel Nederland, gebaseerd op
de Fietsersbond Routeplanner.
Vul de bon op de achterzijde in
of ga naar fietsersbond.nl/lid

Doe er wat aan!

Stallingen tekort? Ellenlang wachten bij stoplichten? Doe er wat aan!

• Duizenden fietspaden en kruispunten zijn verbeterd

De Fietsersbond is een geducht partner en bereikt veel voor u met overleg, actie en voorlichting. Op gemeentelijk en op
landelijk niveau weet de Fietsersbond heel wat voor elkaar te krijgen. Een greep uit de resultaten van de afgelopen jaren:

• Verplichting dodehoekspiegel op vrachtwagens
• Veilige fietsroutes naar scholen

• Duizenden fietspaden en kruispunten zijn verbeterd
• Verplichting dodehoekspiegel op vrachtwagens
• Veilige fietsroutes naar scholen
• Betere rekken, uitbreiding stationsstallingen
• Meer snelle, autoluwe, comfortabele fietsroutes

• Betere rekken, uitbreiding stationsstallingen
• Fietsenberging is sinds april 2012 verplicht bij nieuwbouwwoningen
• Fietsersbond Routeplanner om zelf uw route samen te stellen
• Meer snelle, autoluwe, comfortabele fietsroutes

00

50 km

Kortom meer veiligheid, betere bereikbaarheid en minder diefstal.
Samen met u bereiken we meer. Daarom vragen wij u ons te steunen.
Meer dan 35.000 fietsers doen dat al.

Kortom meer veiligheid,
betere bereikbaarheid
en minder diefstal.

00

door de
Deze serie kaarten is samengesteld
uitgeverij
Fietsersbond in samenwerking met
Buijten & Schipperheijn.
4309,
Fietsersbond Antwoordnummer
3500 VE Utrecht, www.fietsersbond.nl.

Word Lid! Ga naar www.fietsersbond.nl/vvf2013
00

00

00

00

De Fietsersbond is een geducht partner en bereikt veel voor u met
overleg, actie en voorlichting. Op gemeentelijk en op landelijk niveau
weet de Fietsersbond heel wat voor elkaar te krijgen.

Een greep uit de resultaten
van de afgelopen jaren:

Legenda

Fiets gestolen?
Onveilige fietsroutes?
Stallingen tekort?
Ellenlang wachten
bij stoplichten?
Slecht wegdek?
Overlast van autoverkeer?

Ledenwerving

Word nu lid voor slechts
€ 2,17 per maand

00

00

00

00

00

~<(st!p)=ibg ij<

Dit krijgt u van de Fietsersbond:

Dé fietskaart van Nederland

Maar er moet nog veel
gebeuren voordat Nederland
écht fietsvriendelijk is.
Daarvoor hebben wij uw steun nodig.

• Elk kwartaal het tijdschrift Vogelvrije Fietser, boordevol interessante
en praktische informatie voor fietsers. Met testen van o.a. fietsen,
fietsproducten en fietsroutes

Word lid!

• Stel uw route samen met de Fietsersbond Routeplanner

Legenda

Dit krijgt u van de Fietsersbond:
Dé fietskaart van Nederland
Schaal 1: 75.000 • Met alle knooppuntenroutes

Elk kwartaal het tijdschrift Vogelvrije Fietser,
boordevol interessante en praktische
informatie voor fietsers.

50 km

00

00

00

00

e
maart 2012 • www.fietsersbond.nl/fietsrouteplanner
en landelijke fietsroutes • 1 druk, bijgewerkt

Gratis 26 kaarten met fietsroutes van
heel Nederland, gebaseerd op de
Fietsersbond Routeplanner.

00

00

Fietsersbond

Routeplanner

Fietsersbond

Meldpunt

00

Stel uw eigen fietsroute samen met de
Fietsersbond Routeplanner of meld
hindernissen onderweg met onze
Fietsersbond Meldpunt app.

00

door de
Deze serie kaarten is samengesteld
uitgeverij
Fietsersbond in samenwerking met
Buijten & Schipperheijn.
4309,
Fietsersbond Antwoordnummer
3500 VE Utrecht, www.fietsersbond.nl.

• Gratis 26 kaarten met fietsroutes van heel Nederland, gebaseerd
op de Fietsersbond Routeplanner (speciale uitgave voor leden van
de Fietsersbond)
00

• Informatie over en testen van fietsen, fietsonderdelen en -accessoires
00

00

~<(st!p)=ibg ij<

• Korting op fietsproducten, fietsvakanties,fietskaarten en -gidsen

Samen met u kunnen we nog meer bereiken.
Daarom vragen wij u ons te steunen.
Meer dan 35.000 fietsers doen dat al.

www.fietsersbond.nl

Dé fietskaart van Nederland

ga naar www.fietsersbond.nl/vvf2013
of scan de QR-code
Dé fietskaart van Nederland
Schaal 1: 75.000 • Met alle knooppuntenroutes

e
maart 2012 • www.fietsersbond.nl/fietsrouteplanner
en landelijke fietsroutes • 1 druk, bijgewerkt

SE PA M ACHT I G I NGSK A ART

Ja,

ik word lid van de Fietsersbond en help mee om Nederland fietsvriendelijker te maken.
Als welkomstgeschenk ontvang ik gratis 26 kaarten met fietsroutes van heel Nederland,
gebaseerd op de Fietsersbond Routeplanner.

Ik machtig de Fietsersbond om, voor een periode van ten minste één jaar, tot wederopzegging van mijn rekening af te schrijven:
€ 7,50 per maand
€ 5,- per maand € 3,50 per maand
€ 2,17 per maand (minimum bijdrage)
€
per maand.
Naam:

M/

Straat:

Huisnr:

Postcode:

Plaats:

Telefoon:

Geboortedatum:

IBAN rekeningnummer*
Datum:

V

Door ondertekening van dit formulier
geeft u toestemming aan:
• De Fietsersbond om doorlopend
incasso opdrachten te sturen naar
uw bank om een bedrag van uw
rekening af te schrijven.
• Uw bank om doorlopend een
bedrag van uw rekening af te
schrijven overeenkomstig de
opdracht van de Fietsersbond.
Als u het niet eens bent met de
afschrijving kunt u deze laten
terugboeken. Neem hiervoor binnen
8 weken na afschrijving contact op
met uw bank.

Handtekening:

Ja, ik wil de gratis digitale nieuwsbrief van
de Fietsersbond ontvangen. Mijn e-mailadres is:

Aanmelden kan ook via:
www.fietsersbond.nl/lid

13.fbalg.795

* U vindt uw IBAN rekeningnummer op uw rekeningafschrift
en in uw internet bankier omgeving.
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Powerpoint
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Studio Jaap i.s.m Fietsersbond 2013

Deze brochure is een uitgave van de Fietsersbond
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