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WAAROM HET PR-HANDBOEK?
A.S.V. Prometheus wil zich op een heldere en eenduidige manier presenteren aan de
buitenwereld. Dit kan natuurlijk door middel van enthousiaste leden, vrienden en
reünisten. Maar het is belangrijk dat onze uitingen (posters, maandprogramma’s etc.)
ook de juiste identiteit uitdragen.
Dit is dan ook de reden dat de prcommissie in samenwerking met de leden, hard
heeft gewerkt aan dit handboek. Alles wat je nodig hebt voor het maken van
promotiemateriaal kan je vinden in dit naslagwerk.
Dit handboek bevat geen bindende regels, bij A.S.V. Prometheus staat creativiteit
voorop! Wel adviseren we in professionele en grootschalige uitingen de tips van het
handboek na te leven.
Zo laten we heel Leiden, en heel Nederland, precies zien wie wij zijn.
Liefs,
De prcommissie
pr@asvprometheus.nl
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HET LOGO
Het logo van A.S.V. Prometheus is het meest herkenbare beeldmerk van de
vereniging. Gedurende de geschiedenis van Prometheus is het logo onderhevig
geweest aan een aantal veranderingen. Hierbij is de afgelopen jaren de vlam het
meest gebruikt door de leden. Daarom is deze
meegenomen in het herziene logo.

DE NAAM EN DE VLAM
Het logo bestaat uit de vlam en de naam van
de vereniging in het lettertype “Palatino”.
Ook de ondertitel staat in dit lettertype. De
vlam is gepositioneerd achter het woord
“Prometheus”. Dit om de aandacht van de
kijker naar de naam van de vereniging te
leiden. Dit lost direct het probleem van
vroeger op, waarbij we óf de naam van de
vereniging, óf het logo moesten kiezen.

Logo rood met onderschrift

BESCHIKBARE BESTANDEN
De drie logo’s zijn in verschillende
bestandsformaten beschikbaar. Hieronder is
te lezen hoe en wanneer deze bestanden
gebruikt kunnen worden.

BESTANDEN VOOR DRUKWERK
Soms is het logo nodig voor drukwerk. Dit
houdt in dat je bij een externe faciliteit iets
laat drukken, bij een drukker of bij Joorit. In
deze gevallen is het van belang dat het logo
van goede kwaliteit is. Het maakt niet uit of
je alleen het logo laat drukken of het verwerkt
in een poster of ander medium, het blijft
belangrijk dat de kwaliteit afdoende is. Houd
hierbij in gedachten dat alle bestanden voor
drukwerk in wezen een transparante
achtergrond hebben.
De bestanden die hiervoor bedoeld zijn:

Wit logo (.eps en .pdf A4+A3 formaat)

Zwart logo (.eps en .pdf A4+A3 formaat)

Rood logo (.eps en .pdf A4+A3 formaat)

Logo rood zonder onderschrift

BESTANDEN WEB EN PRINTWERK
Voor printwerk met een normale printer, of voor gebruik op het web of de computer
heb je geen groot bestand nodig. Onderstaande bestanden zijn beschikbaar in de
formaten 800x600, 1024x768, 1600x1200
De bestanden die hiervoor bedoeld zijn:

Witte, zwarte en rode logo’s met transparante achtergrond (.png)

Witte en rode logo’s met zwarte achtergrond (.jpg)

Zwarte en rode logo’s met witte achtergrond (.jpg)
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BEWERKBARE BESTANDEN
Het is mogelijk om de ruwe versie van het logo te bewerken; dit kan in de
programma’s Illustrator (.ai) en Photoshop (.psd). Denk hierbij aan extreem creatieve
creaties waarbij onderdelen uit de vlam worden gehaald of eraan worden
toegevoegd. Of een themamaandcommissie die voor de grap een andere ondertitel in
Logo 1 wil zetten.
De bestanden die hiervoor bedoeld zijn:

Bewerkbare bestanden (.psd, .ai)

GEBRUIK LOGO
Een logo kan gebruikt worden als herkenningsteken voor zowel leden als externen.
Ook is het logo een middel waarmee de leden de vereniging met trots kunnen
uitdragen naar buiten. Denk aan shirts, truien en andere vormen van merchandise.

EEN OVERDAAD AAN GEBRUIK
Natuurlijk vindt de prcommissie het logo prachtig; wie niet? Toch is een overdaad
aan logogebruik ook niet goed. Gebruik het dus niet vijf keer op één poster, maar bij
voorkeur maar één of maximaal twee keer. Gewoon wanneer het mooi staat of nodig
is.

WITRUIMTE
Als het logo wordt gebruikt in grafische producten zoals posters, flyers of shirts, is
het belangrijk dat er genoeg witruimte om het logo zit. Dit houdt in dat er genoeg
ruimte tussen het logo en ander beeldmateriaal of tekst moet zitten. De ruimte
rondom het logo moet gelijk zijn aan 25% van de hoogte van het logo.

25%
25%

GROOTTE
Bij gebruik van het logo is het belangrijk om rekening te houden met de grootte van
het logo in het uiteindelijke product. De reden hiervoor is dat de tekst op het logo
onleesbaar kan worden wanneer het te klein wordt gebruikt. Vooral het logo met
ondertitel kan niet in al te klein formaat worden gebruikt.
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KLEUREN
Prometheus is een kleurrijke vereniging en daarom zijn er zes sprekende kleuren
uitgekozen om haar te vertegenwoordigen. Deze zes kleuren zijn veelzijdig en goed
met elkaar te combineren. Door vaste kleuren te gebruiken in externe uitingen is
Prometheus straks goed te herkennen. Ook hebben we hét rood van Prometheus
vastgelegd. Zo hoeven we nooit meer te twijfelen welke kleur rood nou de juiste is.
Andere kleuren dan deze zes zijn uiteraard niet uitgesloten van gebruik, maar vooral
in stukken die bestemd zijn voor externe doeleinden zien we het graag dat zoveel
mogelijk wordt vastgehouden aan de zes vaste kleuren. Dit draagt bij aan de
uniformiteit en herkenbaarheid.

PROMETHEUSROOD
Een van de belangrijkste kleuren voor de vereniging is de kleur rood. Rood is al
jarenlang dé kleur van A.S.V. Prometheus en dat zal ook nog lang zo zijn. In
drukwerk of andere voor externen bedoelde communicatie is deze kleur dus bij
voorkeur prominent aanwezig. Mocht je verlegen zijn om inspiratie, dan stelt de
prcommissie dan ook de kleur rood voor. Rood staat immers voor passie,
genegenheid, liefde, kracht, kennis en uiteraard vuur. De huisstijlkleur rood is niet
tomaatrood, niet bordeauxrood maar Prometheusrood. Beter kan het niet worden
omschreven.

DE ANDERE HUISSTIJLKLEUREN
Het is fijn om te kunnen kiezen uit een aantal kleuren; rood past immers niet altijd
even goed bij andere kleuren, en soms is een andere kleur gewoon mooier bij het
thema van het product.
Daarom zijn ook de volgende kleuren gekozen als huisstijlkleuren:
- Geel
- Donkerblauw
- Paars
- Oranje
- Wit

GEBRUIK VAN KLEUREN
Er zijn talloze manieren waarop de kleuren gebruikt kunnen worden. Zo kunnen ze
zowel in combinatie als los van elkaar gebruikt worden. We hebben een aantal do’s
en dont’s opgesteld.

TIPS
-

-

-

Kleuren kunnen op een beamer altijd een andere toon krijgen. Dit is heel
moeilijk te omzeilen, bij een belangrijke presentatie kan je vooraf kijken of de
kleur goed overkomt op de locatie. Deze kan je dan altijd nog even bijstellen.
Pas altijd op met gekleurde teksten op een gekleurde achtergrond. Kies bij
twijfel over leesbaarheid beter contrasterende kleuren.
Gebruik voor het logo het liefste niet te veel verschillende kleuren. Vooral
rood, wit en zwart zijn aan te raden omdat deze het beste werken in
combinatie met andere kleuren.
Probeer eens een verloop (gradient)! Dit is een achtergrond die geleidelijk van
de ene in de andere kleur overloopt, bijvoorbeeld van blauw naar paars. En
wat dacht je van de vurige combinatie roodoranjegeel?
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-

-

-

Gebruik niet te veel kleuren door elkaar heen; dit kan storend zijn en de
kijker of lezer afleiden van het werkelijke doel van het grafische product.
Twee of drie goedgekozen kleuren kunnen al een goede basis vormen voor
een layout.
Heb je wel eens gedacht aan het kleuren van een foto? Foto’s kunnen heel
goed in één kleur worden omgezet. Dit kan weer een heel ander effect
opleveren.
Rood en paars zijn de huisstijlkleuren van Asopos de Vliet. Gebruik deze dus
liever niet samen voor externe doeleinden. Denk uiteraard ook na over
andere combinaties die standaard kunnen zijn voor andere verenigingen.

DE KLEUREN ONTLEED
Kleuren zijn een prachtig natuurwetenschappelijk verschijnsel waarbij licht breekt en
er plotseling regenbogen ontstaan met potten vol goud aan de onderkant. De
prcommissie is echter veel enthousiaster over het technische aspect van kleuren, 1
iets wat vooral heel handig is om te weten wanneer je er ook daadwerkelijk gebruik
van gaat maken!

RGB
De RGB (Red, Green, Blue) codering gaat uit van de menging van drie kleuren om zo
verschillende kleuren te verkrijgen. Dit is de kleurindeling die voor bijna alle
monitoren, televisies en camera’s wordt gebruikt, digitaal dus. Bij het invoeren van
een RGBcode geef je eigenlijk aan hoeveel er van iedere kleur moet worden
gebruikt. Prometheusrood wordt bijvoorbeeld gemaakt door 219 rood, 41 groen en
29 blauw met elkaar te mengen.

HEX
Internetpagina’s worden gecodeerd in een taal genaamd HTML. RGBkleuren
worden in deze taal gedefinieerd door middel van hexadecimale codes. Dit houdt in
dat er zes cijfers of letters nodig zijn om één kleur weer te geven. Deze codes worden
dus vaak voor internet gebruikt, maar zijn ook in te voeren in grafische
programma’s. Prometheusrood is bijvoorbeeld #db291d.

CMYK
Dit is de kleurcodering die wordt gebruikt bij vierkleurendrukwerk. Iedere kleur
staat voor een lichtgevoelige plaat die wordt gebruikt om het papier te bedrukken.
Voor iedere kleur wordt een speciale lichtgevoelige plaat gemaakt waar de inkt aan
blijft plakken en zo met een roller op het papier kan worden gezet. De kleurencode
voor CMYK geeft dus eigenlijk aan hoeveel procent er van iedere inkt gebruikt moet
worden. Dus bij Prometheusrood mengen we 8% Cyaan, 97% Magenta, 100% Yellow
en 1 Key (dat staat voor zwart).

1Vivian wil even melden dat zij enthousiaster is over potten met goud. Zeker met
haar achtergrond als O.T. quaestor.
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DE KLEUREN
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LETTERTYPES
De huisstijl van A.S.V. Prometheus bestaat niet alleen uit een selectie kleuren en
logo’s. Een van de belangrijkste vormgevingsaspecten is de keuze van het lettertype.
We kennen in onze huisstijl twee vaste lettertypes: Palatino en Arial. Het gebruik van
slechts één of twee lettertypes (fonts) is een betrekkelijk eenvoudige manier om
promomateriaal, maandprogramma’s en eigenlijk al het Prometheusgerelateerde
waarbij tekst komt kijken uniformer te maken. Sterker nog, het is eigenlijk een
voorwaarde voor uniformiteit.
Als er veel promomateriaal naast elkaar ligt, zoals in de EL CIDweek, dan zorgt
uniformiteit qua lettertype voor een strakke en professionele look (i.e. de tekst op het
foldertje van de EL CIDer gebruikt hetzelfde lettertype als de poster die hij ziet en
het maandprogramma dat hij krijgt wanneer hij lid wordt).
Creatieve noot:
Onderstaande lettertypes dienen vooral voor zakelijke en professionele uitingen te
worden gebruikt. Het is zeker niet zo dat alleen deze lettertypes gebruikt mogen
worden, ook andere zijn mogelijk voor het vormgeven van een ontwerp. Mocht er
twijfel zijn over het gebruik van een bepaald lettertype in een ontwerp, neem dan
gerust contact op met de prcommissie.

PALATINO
Het primaire lettertype van Prometheus is Palatino Linotype, waarin ook deze tekst
geschreven is. Het is een klassiek en charmant ogend lettertype dat door ronde
vormen er ook nog redelijk modern uitziet. Dit zorgt ervoor dat de tekst een
klassieke en tijdloze uitstraling krijgt die goed bij Prometheus past, maar niet saai of
zakelijk overkomt, zoals bijvoorbeeld ‘Times New Roman’.

ARIAL
Als secundair lettertype is Arial mogelijk. Dit lettertype is minder klassiek en elegant
dan Palatino Linotype en wat saaier, maar het neemt beduidend minder ruimte in
beslag. Dit kan handig zijn bij het beschrijven van activiteiten die veel toelichting
behoeven op posters, maandprogramma’s of andere stukken met beperkte ruimte.
Naarmate je je lettertype kleiner maakt is Arial ook iets beter leesbaar dan Palatino.

RICHTLIJNEN EN VOORBEELDEN
1. POSTERS
1.1 De verenigingsnaam:
Palatino Bold
Als de verenigingsnaam als logo wordt gebruikt dient deze ALTIJD in
Palatino Bold te worden weergegeven. Dit is in heel de huisstijl eigenlijk de
enige echte vaste regel.
1.2 Platte tekst op posters:
Arial normal
De overige tekst op posters betreft meestal tekst die opgenomen zit in de
grafische opmaak van de poster en is vaak geen doorlopende tekst. In dit
geval hoeft het lettertype niet per se Palatino of Arial te zijn, maar kan een
lettertype dat beter past binnen de opmaak ook prima.
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2. WEBSITE
2.1 Tekst op de website:
2.2 Kopjes:
2.3 Grote kopjes:

Arial normal
Palatino Bold
PALATINO ITALIC UPPERCASE

3. OFFICIËLE DOCUMENTEN
3.1 Platte tekst :
3.2 Kopjes:

Palatino normal
Palatino Bold
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IK GA NAAR DE DRUKKER EN IK NEEM MEE…
Wanneer je naar de drukker gaat, wordt er van je verwacht dat je het werk in een
bepaald bestandsformaat aanlevert, dat de juiste kleuren zijn gebruikt en dat het
formaat klopt. Hieronder een uitgebreide handleiding over alles wat je moet weten
om jouw product op de beste manier bij de drukker aan te leveren.

DE DRUKKERS
Momenteel maakt A.S.V. Prometheus voor papieren drukwerk gebruik van twee
drukkers in Leiden:
 Drukkerij Puntgaaf: – Hoge prijzen
+ Goede communicatie
 Labor Vincit:
+ Relatief lage prijzen
– Soms moeizame communicatie, het is aan te raden
om ter plekke afspraken te maken
– Werken met PMS, voor kleurbalans is een
proefdruk handig
HOE LANG DUURT HET OM TE DRUKKEN?
Het drukken van een product kan een dag duren, maar ook een week. Dit is
afhankelijk van de wachtrij bij de drukker, de oplage van je product en van
onverwachte zaken, zoals fouten in het bestand. Neem dus ruim van tevoren contact
op met de drukker. De prcommissie adviseert om de deadline voor de drukker een
week voor de laatst mogelijke datum te stellen. Zo kan je hond je concept opeten, je
computer twee keer crashen en je usb drie keer kapot gaan.
Welk type bestand zal ik aanleveren (zie ook bestandsformaten)?
 Een drukkerij zal bijna altijd een PDF (Portable Document Format)bestand
van je vragen. De reden hiervoor is dat dit type bestand universeel gebruikt
kan worden zonder verlies van kwaliteit, illustraties, fonts, afbeeldingen en
layouts. Met een pdf staat alles gewoon vast.
 Soms kan er ook naar een EPS (Encapsulated PostScript)bestand worden
gevraagd, bijvoorbeeld wanneer je alleen een logo moet aanleveren of een
product dat enorm moet worden vergroot voor bijvoorbeeld een banner of
een billboard (om maar even een voorbeeld te noemen).
Mocht er om een ander type bestand gevraagd worden, dan staat dit misschien in het
onderdeel ‘bestandsformaten’. Zo niet, neem dan bij vragen contact op met de prccommissie.

WAT ZIJN PAPIERFORMATEN?
De Apapierformaten worden universeel gebruikt. Het loopt van A8 tot A0 (zie
afbeelding). Het grootste papierformaat is A0; vouw je dit vel dubbel dan kom je uit
bij A1, etc.

AFLOOP EN SNIJLIJNEN?
Wanneer je iets gaat drukken komen de velletjes er bij de drukker niet altijd uit op
het doelformaat – bv. A4 of A3. Meestal worden de pagina’s uit een groter vel
gesneden tot het juiste formaat. Mocht je dus een poster willen met daarop een
volledige foto of illustratie, dan wil je voorkomen dat ze bij de drukker een deel van
je poster wegsnijden, of dat je een witte rand om je poster heen krijgt. Houd dus
rekening met een afloop (bleed) van 3 mm in de aan de drukker geleverde
documenten. Daarnaast is het handig als je in deze documenten snijlijnen aangeeft;
op die manier kun je aan de drukker duidelijk maken waar jij wenst dat het papier
gesneden wordt.
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WAT IS CMYK, RGB EN PMS?
CMYK (Cyaan, Magenta, Yellow, Key (zwart dus))
Dit is de kleurcodering die wordt gebruikt bij vierkleurendrukwerk. Voor iedere
kleur wordt een speciale lichtgevoelige plaat gemaakt waar de inkt aan blijft plakken
en zo met een roller op het papier kan worden gezet.
PMS (Pantone Matching System)
Omdat Pantone een groot aantal standaardkleuren heeft kun je wereldwijd bij iedere
drukkerij dezelfde kleur laten drukken. Nadeel is wel dat dit kleursysteem niet
wordt ondersteund door opensource bewerkingsprogramma's.
RGB (Rood, Groen, Blauw)
Dit is de kleurindeling die voor bijna alle monitoren, televisies en camera’s wordt
gebruikt. Vanwege een verschil tussen de kalibratie van monitoren en
beeldschermen kan je werk er overal net iets anders uitzien. Gebruik dus kleurcodes
(zie hieronder).
Hoe ga ik dan om met al die kleuren?
In bewerkingsprogramma's kun je bij het selecteren van een kleur bijna altijd ergens
de kleurcode invullen. Als je de kleurcode goed invult (zie het hoofdstuk ‘Kleuren’),
weet je zeker dat het resultaat de juiste kleur zal bevatten. Prik dus niet maar ergens
in de kleurenwaaier met de hoop de juiste kleur te krijgen.
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OMGANG MET DE PERS
Als lid of bestuurslid van een studentenvereniging krijg je soms te maken met de
pers. Dit kan gaan om een interview, commentaar op de actualiteit of een reportage
over een activiteit van de vereniging (bijvoorbeeld in de Mare). Dit zal veelal over
een luchtig onderwerp gaan, maar in serieuzere gevallen kan het ook gaan om een
gebeurtenis binnen de vereniging.2
In het snel veranderende medialandschap, waarbij men steeds sneller en met een
kortere deadline mensen benadert, is het – ook voor een kleine studentenvereniging
als Prometheus – belangrijk om met de pers te leren omgaan. Hieronder staan een
aantal tips die hierbij kunnen helpen. Denk er ook aan dat contact met de pers over
de vereniging altijd bekend moet zijn bij het bestuur.
Ik ben benaderd door de pers met de vraag of ik mee wil doen met een
interview/commentaar/reportage etc. Namens de studentenvereniging.
1. Vraag tijdens het eerste contact direct waar het artikel over zal gaan.
2. Vraag ook wat de invalshoek zal zijn van de auteur.
 Als je wordt benaderd om te praten over bijvoorbeeld de
langstudeerboete kan het zijn dat ze jouw eigen mening willen om in het
artikel te beschrijven hoe erg deze regeling voor de student is. Misschien
hebben ze als invalshoek dat studenten er te lang over doen om af te
studeren en willen ze cijfers van het aantal langstudeerders binnen de
vereniging. Houd dus rekening met het verhaal dat de auteur wil
vertellen!
3. Voor welk medium is het?
4. Wanneer is de deadline?
5. Wanneer spreken we af? Of is het telefonisch? Is er een fotograaf aanwezig?
6. Vraag of het mogelijk is om het artikel te lezen voor het gepubliceerd wordt! (Dit
is vooral bij wat zwaardere onderwerpen altijd erg fijn.)
Ik doe mee aan een interview/commentaar/reportage etc. Wat nu?
1. Als je weet wat de invalshoek en het onderwerp is kan je voor jezelf bedenken
wat je daarvan vindt. Schrijf dit kort in één of twee zinnen op. Dit is jouw
Expliciet Communicatief Einddoel (ECE). Jouw ECE geeft in wezen jouw
kernboodschap weer. Dat is wat jij vindt; dat is wat de rest mag weten.
2. Tijdens het interview laat je zoveel mogelijk jouw ECE naar voren komen.
3. Houd rekening met het prbeleid van de vereniging. Breng dus goed over waar
de vereniging voor staat.
4. Wees kalm; je hebt genoeg tijd. Wees vooral niet bang om goed na te denken over
een antwoord op een vraag.
5. Zorg dat je er verzorgd uitziet. Dit is handig als de auteur toch een fotograaf
meeneemt. Soms is dit het geval en zijn ze het vergeten te vertellen of zijn ze van
gedachten veranderd omdat de pagina opgevuld moet worden of het artikel
spannender gemaakt.
2Denk bijvoorbeeld aan de verschillende keren dat Minerva in het nieuws kwam vanwege

ontgroeningen of de brandveiligheid van de Tent. (Deze zaken zullen bij Prometheus wat
minder snel aan de orde zijn.)
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Er is iets gebeurd binnen Prometheus en ik word gebeld door de pers met een
vraag over de vereniging of over mijzelf.
1. Koop tijd (!!!)
a. Vraag de persoon wanneer de deadline voor het stuk is dat hij/zij schrijft.
b. Vertel dat je de persoon (zo ruim mogelijk) voor de deadline terug zult
bellen/mailen. Zeg bijvoorbeeld “Ik bel om 18:00 terug.”
c. Geef de pers uiteraard hier iets voor terug “Als we iets later kunnen
bellen, kan ik je direct de informatie geven die je wilt!” (Voor wat hoort
wat!)
d. Verzamel de informatie die je nodig hebt om de vraag te beantwoorden.
Neem hiervoor direct contact op met het bestuur en mensen die misschien
verantwoordelijk zijn of iets te maken hebben met de situatie. Spreek af
wat je wel en niet naar buiten wilt brengen en stel een ECE op.
e. Schrijf al deze informatie in een kort verhaaltje op. Bedenk hierbij of je
pittige vragen kunt krijgen en anticipeer hierop.
f. Bel vóór de afgesproken tijd de pers terug. Op deze manier is het voor
hen een beetje onverwacht en dat werkt vooral in heftige situaties in jouw
voordeel.
g. Vertel jouw ECE en laat dit ook altijd de waarheid zijn. Uiteraard wel zo
geformuleerd dat het voor niemand schadelijk is. Bedank de journalist
achteraf voor het gesprek.
Als zich een echt heftige situatie voordoet die in bijvoorbeeld Leiden overal in het
nieuws kan opduiken en schadelijk kan zijn voor de vereniging, neem dan
sowieso contact op met het bestuur en de prcommissie. Wellicht kan er dan een
persbericht opgesteld worden om zo andermans verhalen voor te zijn.
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AFBEELDINGSFORMATEN
Afbeeldingen kunnen in digitale vorm op veel verschillende manieren worden
opgeslagen. Anders gezegd: er bestaan veel verschillende afbeeldingsformaten, met elk
hun eigen voor en nadelen.
Eenvoudig gezegd bestaan er twee manieren om een afbeelding op te slaan: als raster
van pixels, of als vectorafbeelding. Deze twee manieren worden hieronder kort
toegelicht, met bijgevoegd een lijst van veelvoorkomende afbeeldingsformaten. Als
laatste worden nog enkele programma's genoemd die je kunt gebruiken om
dergelijke afbeeldingen te creëren en bewerken.

RASTERAFBEELDINGEN
In een raster van pixels wordt voor elke pixel afzonderlijk opgeslagen wat voor kleur
het heeft. Meestal wordt vervolgens compressie toegepast om afbeeldingen met,
bijvoorbeeld, grote egale vlakken efficiënter op te kunnen slaan. Rasterafbeeldingen
zijn vooral erg geschikt voor het opslaan, bewerken en afdrukken van foto's.
Belangrijke eigenschappen van rasterafbeeldingen zijn de resolutie – het aantal pixels
waaruit de afbeelding bestaat – en de pixeldichtheid – het aantal pixels per
lengteeenheid. De pixeldichtheid wordt meestal uitgedrukt in pixels per inch (ppi)
Een afbeelding met een hogere pixeldichtheid geeft een mooiere afdruk, maar ook
een groter bestand, omdat er over meer pixels informatie opgeslagen moet worden.
Voor drukwerk gebruik je normaal gesproken afbeeldingen met een pixeldichtheid
van ongeveer 250 ppi.










JPEG (Joint Photographic Experts Group, extensie [de uitgang, bijvoorbeeld
“.jpg”, achter de bestandsnaam op je computer] .jpg of .jpeg) – JPEG is vooral
erg geschikt voor foto's. Let, zoals bij alle rasterafbeeldingen, goed op de
pixeldichtheid – 250 pixels per inch (ppi) – wanneer je de afbeelding af wilt
drukken.
PNG (Portable Network Graphics, extensie .png) – PNG maakt gebruik van een
andere compressiemethode dan JPEG. De compressiemethode van PNG is
minder geschikt voor foto's dan JPEG, omdat foto's in hoge resolutie in PNG
erg grote bestanden opleveren, maar wel erg geschikt voor andere
afbeeldingen. PNG is ook erg geschikt voor het maken van afbeeldingen die
gedeeltelijk transparant zijn.
GIF (Graphics Interchange Format, extensie .gif) – Voor vrijwel elk doel is GIF
tegenwoordig voorbijgestreefd door PNG, dat oorspronkelijk ook bedoeld
was om GIF te vervangen. Gebruik GIF alleen als je in een digitale publicatie
een eenvoudige animatie wilt laten zien. Animatie is het enige aspect dat in
GIF nog beter ondersteund wordt dan in PNG.
BMP (Windows Bitmap, extensie .bmp) – Het eenvoudigste formaat, zonder
enige compressie. In vrijwel alle gevallen is JPEG of PNG een betere keuze.
We raden dit bestandsformaat dan ook af vanwege de onhandelbaar grote
bestanden die het oplevert.
PSD en XCF (programmaspecifieke formaten, extensies .psd en .xcf) – Er zijn
er meer, maar ze werken allemaal op ongeveer dezelfde manier. Zolang je de
afbeelding in één programma bewerkt – PSD in Photoshop, XCF in GIMP –
zijn deze formaten de beste keus om alles in op te slaan, zonder enige
informatie te verliezen. Zodra je echter een ander programma nodig hebt, of
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het eindresultaat wilt laten drukken, moet je het geheel exporteren naar een
ander formaat.

VECTORAFBEELDINGEN
Bij een vectorafbeelding worden geen pixels opgeslagen. Een vectorafbeelding heeft
dan ook geen resolutie en geen pixeldichtheid; in plaats van pixels wordt de vorm
van de afbeelding opgeslagen. Vectorafbeeldingen zijn vooral geschikt voor het
maken, bewerken en afdrukken van logo's. Een groot voordeel van
vectorafbeeldingen is dat ze “oneindig” schaalbaar zijn. Je kan een vectorafbeelding
zo groot maken als je wilt, zonder dat de afbeelding aan kwaliteit verliest. Een ander
voordeel is dat sommige bewerkingen, zoals het veranderen van de vorm van een
logo, veel eenvoudiger zijn dan bij een rasterafbeelding. Het is in het algemeen niet
mogelijk om van een complexe rasterafbeelding, zoals een foto, een vectorafbeelding
te maken.




AI (Het bestandsformaat van Adobe Illustrator, extensie .ai) – AI is geschikt
voor het maken en bewerken van logo's e.d. AI is alleen bruikbaar in Adobe
Illustrator. Omdat dit programma in de grafische industrie veel gebruikt
wordt, wordt er soms specifiek om een AIbestand gevraagd, bijvoorbeeld
wanneer je een logo moet aanleveren om op een gadget o.i.d. te laten
drukken.
SVG (Scalable Vector Graphics, extensie .svg) – SVG is ook zeer geschikt voor
het maken en bewerken van logo's e.d. Een groot voordeel van SVG boven AI
is dat je geen Adobe Illustrator nodig hebt om de afbeelding te bekijken en te
bewerken, dus je kan er bij SVG van uitgaan dat iedereen je afbeelding kan
openen. SVG kan in principe net zo goed voor drukwerk gebruikt worden als
AI, maar drukkers zijn er niet altijd mee bekend, omdat ze zo gewend zijn
aan het werken met de programma's van Adobe.

SAMENGESTELDE FORMATEN VOOR DRUKWERK
Voor veel drukwerk, zoals folders, posters of een almanak, zijn samengestelde
formaten bijna altijd het meest geschikt. In een samengesteld formaat kunnen
rasterafbeeldingen, vectorafbeeldingen en tekst gecombineerd worden.




PDF (Portable Document Format, extensie .pdf) – PDF is niet bedoeld om nog
te bewerken en de mogelijkheden daartoe zijn dan ook beperkt. Stuur
drukwerk, tenzij anders gevraagd, altijd in PDF naar de drukker. Er zijn veel
mogelijke instellingen voor een PDFbestand; de ene PDF is de andere niet.
Als je een programma gebruikt waarin je uitgebreid kunt aangeven wat voor
PDFbestand je wilt hebben (zoals Scribus, of Adobe InDesign), zorg er dan in
elk geval voor dat de gebruikte afbeeldingen voldoende resolutie meekrijgen
(250 ppi), alle gebruikte lettertypes in het PDFbestand ingesloten zijn en geef
(indien mogelijk) aan dat de PDF voor printen bedoeld is.
EPS (Encapsulated PostScript) – EPS wordt vooral gebruikt om logo's in de
vorm van vectorafbeeldingen voor afdrukken geschikt te maken. Soms zal
een drukker specifiek vragen om een logo in EPSformaat. Wanneer een
drukker vraagt om een logo als EPSbestand aan te leveren, zal hij altijd
bedoelen dat het een vectorafbeelding moet zijn.
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PROGRAMMA'S
Geschikt voor het bewerken van foto's en andere rasterafbeeldingen.
 Adobe Photoshop – Voor alle hier genoemde programma's van Adobe geldt
dat ze als nadelen hebben dat ze erg duur zijn, gesloten standaarden
gebruiken en alleen beschikbaar zijn voor Windows en Mac OS X, maar als
voordeel dat ze in de grafische industrie veel gebruikt worden en drukkers er
dus bekend mee zijn.
 GIMP (Gnu Image Manipulation Program) – Een open source en gratis
programma.
Geschikt voor het maken en bewerken van vectorafbeeldingen, bijvoorbeeld voor het
maken van een logo.
 Adobe Illustrator
 Inkscape – Een open source en gratis programma.
Programma's voor desktop publishing: het maken van drukwerk als een almanak,
folders of posters.
 Adobe InDesign
 Scribus – Een open source en gratis programma.
Ondersteunend programma dat door andere programma's gebruikt kan worden om
fijn afgestelde PDFbestanden te maken.
 Ghostscript – Een open source en gratis programma. In ieder geval
noodzakelijk voor het werken met Scribus.
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PR-TIPS
Het gebeurt vaak dat je als (bestuurs)lid reclame moet maken voor Prometheus.
Omdat het niet altijd even makkelijk is om dat effectief te doen, geeft de
prcommissie graag de volgende tips voor algemene, mondelinge en schriftelijke
promotie. Sommige suggesties zullen misschien worden ervaren als open deuren;
toch is het belangrijk om je bewust te zijn van je eigen promotiestrategie.

ALGEMEEN
Prometheus heeft bepaalde eigenschappen die onderscheidend zijn. Deze
kernbegrippen bepalen de identiteit van de vereniging en de leden. Probeer
het promotiemateriaal deze begrippen te laten uitstralen:
 Geïnteresseerd/nieuwsgierig
 Gezellig/knus
 Cultureel
 Ontplooiing buiten je studie
 Horizonverbreding
 Ondernemend
 Toegankelijk
 Kleinschalig
 Keuzevrij
 Warm/hartelijk
 Inhoudelijk, maar niet zonder lach
Eenduidigheid
Het promotiemateriaal moet eenduidig en professioneel zijn; let erop dat je
geen inconsequenties laat staan. Presenteer steeds (per tekst, sectie of zin) één
boodschap.
Bespreek de keuzes
Het belangrijkste bij de promotie van de vereniging is dat je keuzes maakt.
Als je alles een beetje probeert te doen of onnadenkend voor een bepaalde
strategie gaat, krijg je vaak vlees noch vis. Denk goed na over je
promotiemiddelen en bespreek ze met commissiegenoten en/of het bestuur.
Realiseer je dat je niet altijd alles kan bereiken en vraag je dus af wat je wilt en
hoe je dat het meest effectief kan bereiken; kies wat je precies je wilt
promoten; het is onmogelijk om alles wat Prometheus doet, te promoten. Niet
elke activiteit is even groots en kan dus met evenveel bombarie gebracht
worden. Licht liever één of twee belangrijke elementen uit. Vraag je ook
steeds af wat het juiste medium is voor de promotie die je wilt doen. Het
medium, de gelegenheid, de doelgroep en de boodschap moeten bij elkaar
passen.
De locatie
Denk ook na over waar je promoot. Je kan niet overal posters plakken of
folders neerleggen. Vraag je af: waar komen de mensen die ik wil aanspreken
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voor de activiteit het meest?
Wees altijd jezelf! Je moet je goed voelen bij de boodschap en de
promotiestrategie. Je bent een goed uithangbord voor de vereniging als je
ontspannen bent en je reclameboodschap bewust is, maar niet gemaakt.
MONDELING
 Probeer verschillende facetten van Prometheus aan de orde te
brengen. Blijf in je promopraatje niet hangen bij bijvoorbeeld gilden of
reisjes, maar vertel ook over de andere activiteiten. Vertel over de
zaken die je zelf leuk vindt (daarbij zal je het meest enthousiast
overkomen), maar probeer ook in te haken op de interesses van de
persoon die je voor je hebt. Vertel echter niet te uitgebreid over
activiteiten waar je niet bij was, gilden waar je niet in zit enzovoorts,
maar hou je verhaal dicht bij jezelf. Als je namelijk vervolgvragen krijgt
(“Wat leest het Moeilijkeboekengilde dan zoal?”) en die helemaal niet
kan beantwoorden, haakt je toehoorder af. Geen informatie kunnen
verstrekken is immers slechte informatie verstrekken.
 Om je verhaal af te stemmen op je toehoorder kan je vragen wat
iemand studeert en wat hem aantrekt in Prometheus. Vraag ook of
iemand al van de vereniging gehoord heeft en zo ja, hoe. Als ze
Prometheus al kenden voor de EL CID, kan het zijn dat ze speciaal
voor Prometheus gekomen zijn en willen ze veel specifiekere
informatie.
 Een overzicht van de Prometheusactiviteiten begint met de lezingen;
dat is de hoofdactiviteit en het meest speciale aan Prometheus. Daarna
kan je dinsdagavonden en gilden noemen. Andere verenigingen
hebben ook gala’s, reizen, weekenden enzovoorts. Je kan dat noemen
om te laten zien dat we dat ook hebben, maar het is niet
onderscheidend. Commissies zijn ook overal, dus die hoef je uit jezelf
niet te noemen. Matig geïnteresseerden willen niet weten welke
commissies er zijn.
 Zorg
dat
je
bij
het
beschrijven
van
woensdag
en
dinsdagavondprogramma’s ook een aantal verschillende en concrete
voorbeelden kan noemen. Kijk eventueel nog even op de website of in
recente programma’s. Met goede voorbeelden kan je toehoorder zich
een concreet beeld vormen van wat wij doen.
 Probeer Prometheus evenwichtig te presenteren: noem, afhankelijk
van je toehoorder, zowel alfa, bèta als gammaonderwerpen. Vermeld
de serieuze lezingen, maar laat ook blijken dat er veel heel
toegankelijke activiteiten zijn. Als je vertelt over de woensdagavonden,
noem dan ook de borrel; je kan de combinatie van lezing en borrel
namelijk goed gebruiken om uit te leggen wat bij ons de combinatie
van inhoud en gezelligheid inhoudt. Dat doe je ook door in je eigen
houding en taalgebruik het gouden midden te kiezen. Vaak merk je
ook aan je gesprekspartner op welk ‘niveau’ hij zich thuis voelt.
 Vermijd in je praatje zoveel mogelijk de clichés (“Bij ons leer je
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vrienden kennen voor het leven.”, enz.). Natuurlijk mag je zeggen dat
het leuk is om mensen te hebben leren kennen, maar probeer dan
zoveel mogelijk je eigen, originele woorden te kiezen om een positief
gevoel over te brengen.
Begin niet over andere verenigingen. Ga, als je toehoorder er over
begint, Prometheus niet in algemeenheden met andere verenigingen
vergelijken. (“Wij zijn een soort Catenalight”).
Geef geen voeding aan bestaande misvattingen over de vereniging,
met name de verwarring van Prometheus met andere christelijke
verenigingen. Gebruik liever geen voorbeelden van dinsdag en
woensdagavondactiviteiten die iets met religie of politiek te maken
hebben. Geef Prometheus als vereniging een politiek en religieus
neutraal imago.
Benadruk bepaalde aspecten van Prometheus' identiteit niet te zwaar
(“ballen, boekenwurm, nerdenclub”). Prometheus kenmerkt zich
door de veelzijdigheid; alleen maar vertellen dat we zo gezellig zijn, zo
serieus met cultuur bezig zijn of geen verplichtingen hebben, spreekt
sommige mensen misschien aan (die vervolgens met de andere kanten
van de vereniging verrast worden), maar stoot her en der ook mensen
af.
Vertel in de EL CID in je verhaal niet té snel dat lid worden gedurende
het hele jaar kan. Voor Prometheus en het lid zelf is het het prettigst
om in de EL CID lid te worden. Als je toch zegt dat mensen ook later
lid kunnen worden, moet je wel de voordelen van directe inschrijving
noemen: makkelijkere integratie en het kamp. Leg ook uit dat we in
september het lidmaatschap stapsgewijs opbouwen door concreet de
activiteiten te noemen die daarop gericht zijn; gildenavond,
openingsborrel,
commissieavond,
eerste
lezingen,
feesten,
estheticaborrel (indien die er zijn), enzovoorts.
Als je er zeker van bent dat iemand bij de vereniging past en denkt dat
iemand wel aan een lidmaatschap denkt, mag je best vragen of iemand
zich wil inschrijven.
Begin als iemand echte interesse heeft in lidmaatschap over het kamp.
Noem dingen die deelnemers gaan doen. Leg uit dat het kamp ter
kennismaking voor alle leden wordt georganiseerd en een mooie kans
is om een goede start bij de vereniging te maken. Als iemand niet kan
is het niet erg, maar stimuleer de mensen die wel kunnen, zo veel
mogelijk zich aan te melden.
Niet iedereen hoeft lid te worden; je zult als promoter best eens
teleurgesteld worden en mensen tegenkomen die niet bij Prometheus
passen. Neem dat jezelf niet kwalijk. Je hoeft deze mensen niet over te
halen of je verhaal over Prometheus zo aanpassen dat de vereniging
wel iets voor hen lijkt. Zorg alleen voor een zo goed mogelijke
naamsbekendheid bij deze mensen, kweek enige sympathie en respect
voor wie wij zijn en wat wij doen en val ze niet te lang lastig.
Natuurlijk begroet je toehoorders aan het begin van je gesprek. Waar je
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ook op moet letten, is de afronding van het gesprek. Sommige
promopraatjes komen tot een pijnlijk einde als een van de
gesprekspartners zomaar wegloopt. Rond daarom het gesprek, zelfs al
een ander wegloopt, altijd af met een begroeting of een wens; dan blijft
op zijn minst de indruk van een aardige nette club achter.
SCHRIFTELIJK (FOLDERS, POSTERS, WEBSITETEKSTJES,
ENZOVOORT)
 Bedenk je wat het doel is van de tekst. Je kan daar dan steeds aan
denken bij het schrijven en kiezen van woorden.
 Probeer ook hier verschillende facetten van Prometheus aan de orde te
brengen.
 Zorg wel dat het hele stuk interessant is voor de lezer; sommige
gegevens zijn niet relevant. Je hoeft het niet te hebben over de
verenigingsgeschiedenis of ons lidmaatschap van de PKvV, enzovoort:
vraag je af of de informatie voor een geïnteresseerde net zo interessant
is als voor een lid. Als dat niet het geval is, kan je de altijd schaarse
ruimte beter anders benutten.
 De ruimte die je hebt is altijd schaars, ook al lijkt het alsof je alle
ruimte hebt, de marges op kan rekken, het lettertype kan verkleinen
enz.; vooral de hoeveelheid tijd en moeite die je publiek wil doen om je
tekst te lezen, is schaars. Een aantal van de promotieteksten wordt
actief door geïnteresseerden opgezocht, maar veel van onze promotie
(flyers, posters, enz.) wordt de mogelijk geïnteresseerde en heel veel
ander publiek opgedrongen en moet zo snel mogelijk zo veel mogelijk
vertellen.
Je moet dus altijd zo kort/bondig mogelijk zijn: maak keuzes voor wat
je wilt vertellen. Wollige formuleringen, overbodige grappen of al
bekende informatie zorgt er alleen maar voor dat je publiek afhaakt.
Na het schrijven van een eerste versie kan je misschien in tweede
instantie nog meer schrappen.
 In je tekst kan je het beste al vroeg een overzicht geven van het
inhoudelijke woensdagprogramma; dat komt het meest voor en dat is
het meest speciale aan Prometheus. Daarna kan je dinsdagavonden en
gilden noemen. Andere verenigingen hebben ook gala’s, reizen,
weekenden enzovoorts. Je kan dat noemen om te laten zien dat we dat
ook hebben, maar het is niet onderscheidend. Laat commissiewerk
achterwege.
 Geef bij woensdagavond en dinsdagavondprogramma’s ook een
aantal verschillende en concrete voorbeelden.
 Laat zien dat Prometheus een plek is voor mensen met interesses door
enthousiasmerend en uitdagend (en nooit denigrerend!) over
onderwerpen van bijvoorbeeld lezingen te spreken. Gebruik daarin
geen moeilijke vaktermen, maar benader je publiek steeds als een
geïnteresseerde beginnende eerstejaars van wat voor studie dan ook.
Dan zijn de posters en de andere promotieteksten echt verwelkomend!
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Natuurlijk zijn Prometheanen niet dom, maar maak je taal niet te
plechtig of te ingewikkeld.
Als je schrijft over de culturele activiteiten, noem dan ook heel kort de
sociale activiteiten die eraan vastgekoppeld zitten (of doe dat één keer
voor je hele tekst); je maakt de combinatie van inhoud en gezelligheid
dan concreet.
Vermijd ook in je teksten zoveel mogelijk de clichés. Probeer hier nog
meer een originele formulering te kiezen. Je tekst komt dan oprecht
over en springt er, tussen andere promotie van andere instanties, des te
meer uit.
Overweeg goed of je wilt vermelden dat je bij ons het hele jaar door
lid kan worden. Buiten de EL CID is het zeker goed om dat te
vermelden en eraan toe te voegen dat men bij de meeste activiteiten
ook welkom is om eens vrijblijvend te komen kijken.
Het is altijd nuttig om zelf je tekst (meerdere keren) door te lezen. Lees
zelf je tekst een paar keer door, nu eens met het oog op de taal, dan
weer met het oog op de begrijpelijkheid, enz. Doe dit ook altijd een
keer hardop, waardoor je het zelf ook hoort als een zin lelijk of
incorrect loopt. Doe een spellingscheck én vraag minimaal één ander
om de tekst even na te lezen! Vraag een ander te letten op bondigheid,
duidelijkheid, correct taalgebruik en doel en publiekgerichtheid.
In de laatste fase wordt je tekst geïntegreerd in een layout. Die moeten
samen een eenheid vormen. Speels taalgebruik hoort bij een speelse
layout, enz. Houd daar, zowel bij het maken van de tekst, als bij het
kiezen van de layout, rekening mee en stem tekst en ‘context’ op elkaar
af. Belangrijk daarbij is ook de keuze voor afbeeldingen. Plaatjes voor
de leuk lijkt altijd wel fijn, maar het is natuurlijk het effectiefste als de
teksten en afbeeldingen elkaar goed ondersteunen.
Samengevat: denk aan de lezer en denk aan het doel van je tekst. Aan
hen is alles ondergeschikt en voor je publiek en je doel moet je alles
willen aanpassen!

SCHRIJFTIPS: VOOR EEN OVERTUIGENDE TEKST
 Wees duidelijk. Gebruik korte zinnen. Vermijd ambiguïteit.
 Bedenk van tevoren altijd wat het doel van je tekst is. Wil je je
verenigingsgenoten er bijvoorbeeld van overtuigen mee te gaan op
kamp, lardeer dan je tekst met leuke voorbeelden uit het programma.
Wees enthousiasmerend.
 Houd altijd de doelgroep in gedachten; verplaats je in de lezers. Zullen
ze begrijpen waar je het over hebt, en laten ze zich ook overtuigen?
 Voorkom spel en taalfouten; de lezer zal zich hieraan storen. Lees de
tekst dus altijd nog minstens twee keer na voordat je afdrukt of op de
verzendknop drukt.
 Vermijd herhaling van woorden. Gebruik synoniemen.
 Maak (indien van toepassing) aansprekende kopjes, die de lezer
uitnodigen verder te lezen. Een groot blok tekst kun je het beste
onderverdelen in kleinere stukjes met een kopje.
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Een grapje hier en daar kan je tekst verluchtigen. Maar niet te
gewaagd, en geen insidejokes!
Maak altijd een testprint die je door één of twee anderen laat 23
nalopen. Laat hen daarbij nagaan of de tekst aan bovenstaande punten
voldoet.
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