Samen Zichtbaar
Communicatie-afspraken met projectpartners

Kansfonds helpt mensen omzien naar de kwetsbaarsten
in onze samenleving, zodat niemand buitengesloten
raakt. We steunen kansrijke initiatieven die kwetsbare
mensen helpen om hun situatie te doorbreken. En die
zijn opgezet door betrokken mensen die iets willen doen
voor de ander. De projecten spreken de kracht aan die
mensen in zich hebben, zodat hun zelfredzaamheid
groter wordt. Uw project is daar één van! Om aandacht
te genereren voor uw project en het werk van
Kansfonds hebben we elkaar nodig. Wij gaan proberen
uw project daar waar mogelijk is onder de aandacht te
brengen in onze communicatiemiddelen. En we vragen
van u dat u zich ook actief inspant om het werk van
Kansfonds bekendheid te geven. In dit document leest u
hoe u daar vorm aan kan geven. We kijken uit naar een
vruchtbare samenwerking!
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Samen zichtbaar
De mogelijkheden om onze samenwerking zichtbaar te maken zijn talloos. In dit document staan een
aantal richtlijnen, maar ook een aantal tips. Hebt u zelf creatieve ideeën? We horen ze graag! Zo
voegde één van onze projectpartners ons logo toe aan hun vaste e-mailondertekening. En plakten
een aantal voedselbanken ons logo op hun bestelwagens. Hebt u ons logo op een mooie of originele
plek opgehangen? We vinden het leuk om daar een foto van te ontvangen. Contactgegevens vindt u
onderaan dit document.

Logo Kansfonds
Het logo van Kansfonds is te vinden onder het tabblad
‘Communicatie’ op ‘Mijn Kansfonds’. U vindt hier het logo in
diverse kleurstellingen en formaten, geschikt voor drukwerk, print
en web. Het is niet de bedoeling dat het logo verknipt, vervormd of
van kleur veranderd wordt. Wel mag u het logo animeren in de
aftiteling van een video. Daarvan vindt u ook een voorbeeld.
Hiernaast ziet u een correcte afbeelding van het logo.
Let op: De naam Kansfonds wordt aan elkaar geschreven, met één
hoofdletter (dus geen KANS of KANSfonds).

Teksten over Kansfonds
Schrijft u iets over Kansfonds? Gebruikt u dan bij voorkeur deze tekst, liefst in combinatie met ons
logo en een verwijzing naar onze website www.kansfonds.nl:
Kansfonds helpt mensen omzien naar de kwetsbaren in onze samenleving, zodat niemand
buitengesloten raakt. We steunen kansrijke initiatieven die kwetsbare mensen helpen om hun
situatie te doorbreken. En die zijn opgezet door betrokken mensen die iets willen doen voor de
ander. Díe initiatieven, zo’n 600 per jaar, versterken we met geld. Dat doen we met giften van
betrokken medemensen en door kennis en ervaring te delen. Zo zorgen we met elkaar voor een
samenleving waarin plek is voor íedereen.
Hebt u alleen ruimte voor een korte tekst? Dan kunt u deze gebruiken, liefst in combinatie met ons
logo en een verwijzing naar onze website www.kansfonds.nl:
Een samenleving waarin mensen omzien naar elkaar, zodat kwetsbare mensen niet buitengesloten
raken. Daar staat Kansfonds voor. Jaarlijks steunt het fonds zo’n 600 projecten die daaraan bijdragen.
Projecten van betrokken mensen die iets willen doen voor de kwetsbaren in hun omgeving.
Hebt u alleen ruimte voor éénzin? Dan kunt u deze gebruiken, liefst in combinatie met ons logo en een
verwijzing naar onze website www.kansfonds.nl:
Kansfonds helpt mensen omzien naar de kwetsbaarsten in onze samenleving, zodat niemand
buitengesloten raakt.
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Website
Graag zien we het logo van Kansfonds op uw website. Bij voorkeur op de homepage, als dat niet
mogelijk is op een logische plek, binnen één klik te bereiken.
 Het logo graag linken naar onze eigen website: www.kansfonds.nl. Het helpt ons als u een
stukje tekst op uw site plaatst . Dat kan op een tussenpagina, hiervoor kunt u één van de
omschrijvingen verderop in dit document gebruiken.
 Beschikt uw website over een nieuwspagina? We vinden het fijn als u een nieuwsbericht
plaatst over onze samenwerking.

Social media
Bent u of zijn uw medewerkers of vrijwilligers actief op social media? We komen daar graag met
u in contact! Kansfonds is te vinden op Facebook (www.facebook.com/kansfonds) en Twitter
(www.twitter.com/Kansfonds).



U helpt ons als u ons volgt (via Twitter) en/of liked (via Facebook). Zo doet u meteen
inspiratie op en blijft u op de hoogte van nieuws over Kansfonds.
We waarderen het als u ons noemt, eens reageert op onze eigen berichten of af en toe een
berichtje deelt met uw eigen achterban. Dit helpt ons om onze social media activiteiten uit te
bouwen.

Zichtbaar bij Kansfonds
Kansfonds heeft een eigen kwartaalblad: MEDE. In dit magazine is
naast de langere verhalen ook plek voor bijvoorbeeld
voordeelacties en uitjes. Daarnaast zijn we actief op Twitter en
Facebook. Nieuws te melden? Interessante voordeelactie? We
worden graag op de hoogte gehouden.

Fotografie en video? Graag!
Hebt u kwalitatief goede foto’s of filmpjes van uw initiatief? Wij
ontvangen ze graag om te gebruiken op bijvoorbeeld onze social
media kanalen of ons jaarverslag.

Pers / media
Dankzij vermeldingen in (lokale) kranten, op de radio en op internet wordt de volle breedte
van ons werk goed zichtbaar. Daarom vragen we u een persbericht te versturen over onze
bijdrage. U kunt daarvoor het kant-en-klare persbericht op gebruiken, die te vinden is onder
het tabblad ‘Communicatie’ op ‘Mijn Kansfonds’. Hebt u contact met de pers? Vergeet u ons
dan niet te noemen als financier?
Locatie
Beschikt u over een eigen locatie? We vinden het fijn als u ons daar zichtbaar maakt. Er zijn
brochures beschikbaar en we kunnen u ons kwartaalblad MEDE toesturen. We zien in ieder
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geval graag ons logo op een muur, maar u kunt ook een creatievere oplossing bedenken. Zo
maakte één van onze projectpartners grote klompen met de logo’s van de financiers erop.
Een ander initiatief zette een grote ‘Gulle Gevers Boom’ neer.
Bijeenkomsten
 Geeft u tijdens de bijeenkomst een goodiebag aan bezoekers mee? In overleg kunnen we iets
toevoegen. Bijvoorbeeld ons magazine MEDE.
 Is er plek om materialen neer te leggen? Wij zenden u graag brochures of ons magazine
MEDE toe.
 Via het kantoor van Kansfonds kunt u een vlag lenen met ons logo erop.
 Kansfonds kan in sommige gevallen voor een feestelijke cheque zorgen om onze bijdrage
zichtbaar te maken. Bijvoorbeeld om tijdens een opening neer te zetten of te overhandigen.
 In sommige gevallen kan Kansfonds een toespraak of inhoudelijke bijdrage aan uw
programma leveren.

Publicaties en drukwerk
We stellen het op prijs als u ons logo gebruikt in publicaties zoals brochures, uitnodigingen of
(e)nieuwsbrieven maar ook in bijvoorbeeld video’s. Liefst voorzien van een (korte) beschrijving
van ons fonds. Als u een redactionele uitgave heeft of gaat maken, is er wellicht iets meer ruimte
om aandacht te schenken aan Kansfonds. Kant-en-klare teksten over Kansfonds vindt u bovenaan
in dit document en onder het tabblad ‘Communicatie’ op ‘Mijn Kansfonds’. In sommige gevallen
kan Kansfonds een inhoudelijke bijdrage of korte quote verzorgen.

Contact
Hebt u materialen nodig zoals brochures, pennen of ons magazine MEDE? Of hebt u vragen,
nieuwtjes, foto’s of tips? Mail dan even naar publiciteit@kansfonds.nl. Met vragen kunt u ook
terecht bij communicatiemedewerker Jojanneke Nieuwenhuis.
Kansfonds is online te vinden op www.kansfonds.nl. Op social media is Kansfonds te vinden op
Facebook (www.facebook.com/kansfonds) en Twitter (www.twitter.com/Kansfonds).
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