Huisstijlgids Active Company vzw, 1 december 2018
Bijlage bij het huishoudelijk reglement
1. Het gebruik van het logo
Alle activiteiten van Active Company vzw moeten de naam Active Company en baseline
“actieve sport & ontspanning voor holebi’s” vermelden.
Alle activiteiten van Active Company vzw moeten in de communicatie het logo van Active
Company vzw tonen.
Uitzonderingen op deze regel kunnen enkel in afspraak met de raad van bestuur van Active
Company vzw.
Het logo is op aanvraag te verkrijgen bij de raad van bestuur van Active Company vzw.
2. Lettertype, kleurgebruik
Lettertype van het logo


Active: Century Gothic Bold



Company: Century Gothic Regular

Kleur
 Blauw:
Pantone 2756C
CMYK: 100 – 94 – 0 – 29
RGB: 28 – 38 – 116
Hexadecimaal: #1C2674
 Rood
Pantone 1797C
CMYK: 0 – 100 – 99 – 4
RGB: 227 – 27 – 35
Hexadecimaal: #E31B23

Zwart
CMYK: 100 – 0 – 0 – 0
 Grijs
CMYK: 50 – 0 – 0 – 0
3. Glossarium
Active Company
Active Company schrijven we voluit op deze manier. Elk woord begint met een
hoofdletter en met een spatie tussen beide woorden.
De afkorting AC staat eveneens voor Active Company en is zodanig ingeburgerd dat
we die zonder problemen kunnen gebruiken. Wel met twee hoofdletters!
Let op voor samenstellingen van het letterwoord AC met een ander bestaand woord:
AC-activiteiten, AC-leden, enz. steeds met liggend streepje.

-

Echter: AC’ers (“ers” is hier suffix, dus geen bestaand woord, vandaar de afwijking,
vergelijk: sms’en)

TimeOut
Ons lijfblad schrijven we zonder spatie tussen beide woorden, maar steeds met
hoofdletter T en hoofdletter O.
Afkorten mag zonder enige beperking. De afkorting is: TO, dus met twee hoofdletters.
Let op voor samenstellingen: TO-redacteur, TO-artikels (samenstellingen van het
letterwoord met een bestaand woord)
Meervoud: TO’s
Per editie spreken we van bijv. TimeOut nr. 70, afgekort wordt dit TO72
De activiteiten
Active Workout of AC Active Workout
Badminton of AC Badminton
Fietsen of AC Fietsen
Wandelen of AC Wandelen
Tennis of AC Tennis
Volleybal of AC Volleybal
Yoga of AC Yoga
Zwemmen of AC Zwemmen
Waterpolo of AC Waterpolo
Active Running of AC Active Running
Koor of AC Koor: Pink Noise, het koor van AC
ActivExtra: tal van extra’s die we naast de vaste activiteiten (wekelijks of maandelijks)
aanbieden. Het betreft activiteiten die eenmalig worden aangeboden, maar soms
ook jaarlijks weerkerende activiteiten die openstaan voor elk AC-lid (soms ook voor
niet-AC’ers).
activiteitsverantwoordelijke, tornooiverantwoordelijke, kassaverantwoordelijke
Steeds voluit schrijven echter, wanneer je het meerdere keren in een tekst, vermeld je
de eerste keer tussen haakjes de afkorting en dan kan je voortaan de afkorting
gebruiken. Bijv.: Onze activiteitsverantwoordelijke (AV) badminton vertelde onlangs
(…). Wat onze AV echter niet wist ...
Correcte afkorting: AV, TV, KV (dus met hoofdletters) en meervoud wordt dan AV’s,
TV’s, KV’s en NIET AV-en of AV’en
We spreken steevast van tornooi (meervoud: tornooien) i.p.v. toernooi (wat ook kan in
België, maar niet algemeen geldend is in het Nederlands taalgebied)
webmaster
- steeds voluit schrijven
- de verantwoordelijke van onze AC-website
webwatcher
- steeds voluit schrijven
- de rechterhand van de webmaster

algemene vergadering
is als begrip duidelijk als we dit voluit schrijven; verwarring kan ontstaan als je dit afkort
als AV (omdat wij deze afkorting reserveerden voor onze activiteitsverantwoordelijken)
feitelijk betreft het de jaarlijkse (verplichte) algemene ledenvergadering, die mag
afgekort worden als ALV; dit sluit verwarring uit
Het Roze Huis
steeds voluit
tenzij meerdere keren in één tekst, dan de eerste keer de afkorting tussen haakjes
zetten. De correcte afkorting is dan: HRH
Bijv.: Het Roze Huis (HRH) viert ook dit jaar haar vijftiende verjaardag (…). De
medewerkers van HRH kennende …
Het Roze Huis – çavaria Antwerpen
steeds voluit
tenzij meermaals gebruikt in één tekst, dan de eerste keer de afkorting tussen haakjes
zetten. De correcte afkorting is HRH-çavaria Antwerpen
Andere organisaties/evenementen
Juiste schrijfwijze:
çavaria (naam van wat vroeger de Holebifederatie heette); wordt met kleine letter ç
geschreven, enkel hoofdletter aan begin van een zin.
EuroGames: de Europese holebi-spelen
Bijv. EuroGames 2007 Antwerpen
Gay Games
Bijv. Gay Games 2010 Keulen
WorldOutgames
WOGA2013 wordt als afkorting gebruikt om worldOutgames Antwerpen 2013 mee aan
te duiden)
European Gay and Lesbian Sports Federation (EGLSF)
Gay and Lesbian International Sport Association (GLISA)
AntwerpGames 2009 (gebruikte afkorting AG2009)
Antwerp Pride
Antwerp Brilliant Games 2019 (gebruikte afkorting ABG19)
Algemeen
tel. -> om een telefoonnummer aan te duiden, voorbeeld: tel. 0486 750 446.
Telefoonnummer: zonder schuine streep, alleen met spaties groeperen. Het groeperen
kan als volgt: 0486 75 04 46 of kan ook mnemotechnisch gebeuren: 0486 750 446.
fax -> om een faxnummer aan te duiden
e-mail (met liggend streepje!)
datum, steeds voluit: 20 juli 2003, tenzij in kalenderoverzichten of bij plaatsgebrek kan
men ook verkort noteren: 20-07-2003. Let wel: dd-mm-jjjj. De verkorte notatie gebeurt
met streepjes (en niet met puntjes, dit is een esthetische keuze van de redactie)
notatie van de tijd: 18.30 uur of 18.30 u. of 18.00 u. of 18 u. of 18 uur. Ook: van 18.30 tot
20 u. of uur (dus geen tijdsaanduiding na 18.30 in dit geval).
Getallen in lopende tekst: steeds in cijfers weergeven. Uitzondering hierop: getallen
minder dan 20, de tientallen tot honderd en de ronde getallen. Voorbeeld: duizend
maar 106.
Er bestaan tal van courante afkortingen: bv., o.l.v., m.a.w., i.v.m., m.b.t. … we spreken
af om die niet te gebruiken, dus steeds alles voluit!

