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0 Inleiding 

In dit document wordt het doel aangegeven van de logo’s en het nieuwe 
beeldmerk TransFit.  Vervolgens wordt voor iedereen een gebruiksrichtlijn 
gedefinieerd. In de bijlage zijn wat Q en A’s opgenomen. 
 
TransFit is een aanvulling op de naam Sport en Transplantatie. De naam van de stichting 
blijft zoals die was. De relatie tussen de twee is samen te vatten in één zin:  
 

“Sport en Transplantatie is wie wij zijn,       
TransFit is wat we doen.” 
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1 Gebruik en doel 

1.1 Naamgevingsrichtlijn 

De naam van de stichting is formeel:  Stichting Sport en Transplantatie 
 
Bij extern gebruik in teksten:  

Eerste keer altijd voluit:  Stichting Sport en Transplantatie 
   Elke volgende keer:  Sport en Transplantatie 
 
Bij intern gebruik:   

Altijd:    SET  (altijd in hoofdletters) 
       (verwijzing naar wedstrijdonderdeel) 
 
De naam van het sportprogramma is:  TransFit (hoofdletter T en F) 
       (verwijzing naar Fit na Transplantatie) 
 
 

1.2 Doel van het beeldmerk TransFit 

TransFit is het beeldmerk dat aan Sport en Transplantatie wordt gekoppeld. Het 
beeldmerk heeft vier doelen: 
 
1. Een (intuïtieve) associatie creëren tussen sporten, gezondheid en 

getransplanteerden door middel van het begrip Fit zijn (of Fitheid); 
 

2. Informatieverspreiding over Sporten na transplantatie te verbeteren door 
makkelijk te vinden en te onthouden naam; 
 

3. Herkenbaarheid van alle activiteiten van Sport en Transplantatie en haar leden te 
versterken in het bijzonder op sociale media; 
 

4. De aantrekkelijkheid voor sponsoren te vergroten door een aansprekende 
uitstraling. 
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2 Gebruik van Logo’s en beeldmerken 

2.1 Waarvoor 

TransFit wordt is sportprogramma van de organisatie Sport en Transplantatie. Het 
beeldmerk gaat gebruikt worden voor drie, elkaar aanvullende, activiteiten: 
 
1. TransFit wordt de vlag voor alle vormen van sporten na transplantatie 

 
Dat betekent elke vorm van recreatiesport en wedstrijdsport die tot doel heeft om Fit 
te worden en te blijven, zowel individueel als in teamverband, zowel nationaal als 
internationaal.  
 

2. TransFit word verbonden aan alle (mede) door Sport en Transplantatie 
georganiseerde sportieve evenementen 
 
Dat betekent elke evenement dat door Sport en Transplantatie wordt georganiseerd, 
waaraan zij medewerking op enigerlei wijze geeft. Dat kan ook een evenement zijn 
dat door een lid van Sport en Transplantatie wordt georganiseerd, past bij de 
doelstellingen van Sport en Transplantatie en waar Sport en Transplantatie een 
verantwoordelijkheid heeft. 
 

3. TransFit wordt gebruikt in combinatie met projecten die gericht zijn op de sportieve 
ontwikkeling van Sport en Transplantatie 
 
Dit is bedoeld om het voor sponsoren mogelijk te maken zich te verbinden aan 
specifieke sportieve projecten. 
 

2.2 Wat 

De beeldvorming van TransFit en Sport en Transplantatie wordt ondersteund met vier 
logo’s en twee kleuren. Het briefhoofd en de logo’s kun je opvragen bij de secretaris. 
 

A. Sport en Transplantatie logo 
 

Dit logo is bedoeld voor gebruik in situaties 
waar het duidelijk moet zijn dat Sport en 
Transplantatie als organisatie een rol speelt. 
Het kan tevens gebruikt worden als basis voor 
een specifiek logo voor een sport zolang het 
niet conflicteert met de doelstellingen van 
TransFit of deze zelfs aanvult. 
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B. Sport en Transplantatie briefhoofd 
 
 

 

 

 

                   Dit logo staat bovenaan brieven of documenten die gemaakt worden door of 
namens Sport en Transplantatie als stichting. Tekst begint dan recht onder 
Sport in het briefhoofd ongeveer op de hoogte waar dit stukje tekst staat.  

                  Waar relevant kan (of moet) het briefhoofd worden aangevuld met een 
adreskop aan de rechterkant van het briefhoofd. Er komen formats 
beschikbaar waarin alle onderdelen op de juiste plaats staan. 

 

C. TransFit logo 
 
Het TransFit logo wordt gebruikt op Sociale Media en op internet en is 
bedoeld om te kunnen identificeren met het sporten na transplantatie. 
Het logo kan ook gebruikt worden door sponsoren om aan te geven dat 
zij betrokken zijn bij onderdelen van het TransFit programma of het een 
TransFit sport (of zelf sporter). Dit logo kan ook voorzien worden van 
een link naar www.transfit.nl 
 

 
D. TransFit Logo met een tekst 

 
Dit logo kan worden gebruikt als promotie waar het van belang is te verwijzen naar wat 
we proberen te doen. Het logo met of zonder tekst kan in relevante documenten worden 
opgenomen als < streamer > of aandacht trekkende illustratie. De tekst is hetzelfde als de 
slogan uit het missiedocument van Sport en Transplantatie. 

 

 

 
 
 
 

http://www.transfit.nl/
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2.3 Waar 

Je zult het beeldmerk TransFit tegenkomen op foldermateriaal, sociale media, de website 
www.transfit.nl en op promotiemateriaal voor evenementen. 
 
Te allen tijden zal het onderscheid in de berichtgeving gemaakt moeten worden, tussen 
de organisatie Sport en Transplantatie en het sportprogramma TransFit. 
 

2.4 Door wie 

TransFit wordt gebruikt door het bestuur en onderliggende commissies, voor een drietal 
activiteiten.  
 
1. TransFit wordt de vlag voor alle vormen van sporten na transplantatie . 

Dit betekent zowel de wedstrijdsport, internationaal als in de toekomst nationaal. Maar 
ook elke vorm van prestatiesport, zowel collectief als individueel. En elke vorm van 
recreatieve sport die tot doel heeft Fit te worden of blijven. Het wordt ook gebruikt door 
de verschillende sporten om aan hun activiteiten te koppelen.  

 
2. TransFit word verbonden aan alle (mede) door Sport en Transplantatie georganiseerde 

evenementen. 

 

De bedoeling is TransFit te verbinden aan elke evenement dat door Sport en 
Transplantatie wordt georganiseerd of waaraan zij op enigerlei wijze medewerking geeft. 
Maar dat kan ook een evenement zijn dat door een lid van Sport en Transplantatie 
(mede) wordt georganiseerd en past bij de doelstellingen van Sport en Transplantatie. 

 
3. TransFit gaan we ook gebruiken in combinatie met projecten die gericht zijn op de 

ontwikkeling van Sport en Transplantatie. 

Dit is bedoeld om het voor sponsoren mogelijk te maken om zich door koppeling en  
verwijzing naar het beeldmerk via projecten te verbinden aan de ontwikkeling van Sport 
en Transplantatie. 
 
Het beeldwerk kan ook door individuele leden worden gebruikt, als zij daarmee de 
activiteiten van Sport en Transplantatie op enigerlei wijze ondersteunen en mits geen 
schade aan het imago van de stichting of aan het beeldmerk toegebracht wordt, 
bijvoorbeeld:   
 

Het TransFit atletiek team 
  De TransFit atleet   < naam > 

http://www.transfit.nl/
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2.5 Het beeldmerk zelf gebruiken 

TransFit kan door alle leden van Sport en Transplantatie gebruikt worden voor sportieve 
activiteiten die worden uitgevoerd of georganiseerd, mits die een bijdrage leveren aan de 
promotie en/of ontwikkeling van Sport en Transplantatie en haar doelstellingen 
ondersteunen.  
 
Om de verspreiding en de herkenbaarheid van TransFit te verhogen wordt elk lid van 
Sport en Transplantatie gevraagd om elke sportieve uiting en prestatie in elke media en 
specifiek op Sociale media van het TransFit logo en beeldmerk te voorzien. 
 
Gebruik TransFit ook bij elke voorlichting, informatieverstrekking, interview of verhaal 
dat wordt verteld over transplantatie, sport of fit en gezondheid. 
 
Ook kan TransFit gebruikt worden voor het vinden van persoonlijke en/of -
teamsponsoring. 
 

2.6 Waar het beeldmerk niet gebruiken 

Om ongewenste situaties te voorkomen dient TransFit niet gekoppeld te worden aan: 
 
1. Elke vormen van ongewenst gedrag, zoals belediging, bedreiging, racisme, seksisme 

of discriminatie; 
 

2. Publieke uitingen van politieke meningen of ondersteunen van fake nieuws, het uiten 
van persoonlijke overtuiging of meningen over maatschappelijke onderwerpen; 

 
3. Sponsoren die niet passen bij de doelstellingen van Sport en Transplantatie 

(bijvoorbeeld tabaksfabrikanten en andere ongewenste zakelijke activiteiten); 
 

4. Uitingen, waarbij persoonlijk gewin belangrijker lijkt te zijn dan de doelstellingen van 
Sport en Transplantatie. 

 
Bij twijfel overleg dan met het verantwoordelijk bestuurslid. 
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3 Mogelijke vragen  

3.1 Waarom TransFit 

De naam TransFit is pakkend, wordt goed onthouden en dekt de lading van de sportieve 
activiteiten. Het is een resultaat van voldoende beweging en sporten, zonder dat het 
daarmee direct naar wedstrijdsport verwezen wordt en sluit dat ook niet uit. Fit worden 
na een Transplantatie spreekt aan: 
 
1. In de medische wereld, vanuit de leefstijl ontwikkeling; 
2. In sportieve wereld, vanuit een betere en snellere maatschappelijke integratie, 

ondersteund door NOC*NSF ; 
3. Bij sponsoren die belang hebben bij deze doelgroep. 

3.2 Wat was er niet goed aan Sport en Transplantatie ? 

Sport en Transplantatie is een prima naam en TransFit is een waardevolle aanvulling. 
TransFit is  makkelijker te onthouden, te hanteren en ondersteunt de maatschappelijke 
Fitheid trend. 

3.3 Wordt TransFit de nieuwe naam van stichting ? 

NEE, Sport en Transplantatie blijft de naam van de organisatie en TransFit is de naam van 
het sportprogramma.  
 

Sport en Transplantatie is wie we zijn en TransFit is wat wij doen 
 
De domeinnaam www.sportentransplantatie.nl blijft gewoon bestaan en zal in de nabij 
toekomst verwijzen naar de bestuurlijke onderdelen van www.transfit.nl . Wat het 
bestuur vanaf nu wel zal stoppen is het gebruik van de afkorting SET in formele of 
publieke uitingen. In de publieke ruimte heeft dit geen betekenis en wekt alleen maar 
verwarring op. We vragen jullie daarom om die afkorting ook zo min mogelijk meer 
publiek te gebruiken. 

3.4 Wordt de naam van het Nederlandse team bij de WTG ook TransFit 

NEE, de naam van de ploeg bij de WTG (of op de ETDSC) blijft het Nederlandse Team of 
Team Netherlands. TransFit is voor gebruik in Nederland.  
 

Noot: De naam Team NL of TEAM NL TRANSPLANT mag voorlopig niet gebruikt 
worden in verband met beeld- en auteursrecht. Als er een specifieke naam komt 
voor een Nederlandse team bij internationale wedstrijden laten wij dat officieel 
weten. Overleg altijd met het bestuur als je specifieke namen wil gebruiken. 

http://www.sportentransplantatie.nl/
http://www.transfit.nl/
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3.5 Mag iedereen de naam TransFit overal gebruiken ? 

JA, bijna altijd en zoveel mogelijk. Gebruik van de naam kan bij uitvoering en promotie 
van activiteiten die door Sport en Transplantatie worden georganiseerd of ondersteunt. 
Het mag ook voor ondersteuning van eigen sportieve activiteiten die gericht zijn op fit 
worden en blijven na een transplantatie. De volgende voorwaarden gelden altijd: 
 
1. Het gebruik is exclusief voor leden van Sport en Transplantatie; 
2. TransFit noch Sport en Transplantatie mag schade toegebracht worden. 
 

3.6 Wat is de exacte kleur van TransFit en Sport en Transplantatie 

Mocht je de exacte oranjekleur nodig hebben of willen gebruiken dan zijn dit de 
gegevens: 
 

Op een PC of in software instellen: 
 
de RGB waarden zijn   225 – 100 – 63   
de Hexa decimale code is  #E1643F 

 
Bij het drukken:  

      
de CYMK waarde is  0 – 56 – 72 – 12  

 
De waarde voor kleding is lastiger te geven en daarvoor is overleg met een 
kleiding producent nodig. Stem dit eventueel voor bestelling met ons af. 

 
Indien je letters op de oranje kleur wil zetten gebruik dan de kleur:  

 
Andere kleuren: Eventuele ondersteunende kleuren moeten passen bij deze kleur Oranje 
en wit. Overleg vooraf met de coördinator communicatie wordt op prijs gesteld. Indien 
nodig vraagt hij advies aan een specialist of checkt hij met andere initiatieven. 

3.7 Hoe werkt TransFit op Sociale Media ? 

Sociale media zijn over het algemeen persoonlijk van aard en dat betekent persoonlijke 
vrijheid en verantwoordelijkheid. Om te helpen komt er binnenkort een Advies Sociale 
Media TransFit en hebben we een coördinator Sociale Media gevonden. 
 

WIT 


