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Contact

Het partijbureau van de ChristenUnie, het Wetenschappelijk Instituut de Mr. G. Groen 

van Prinstererstichting, de Bestuurdersvereniging en PerspectieF, ChristenUnie-jongeren 

zijn gevestigd in Amersfoort. 

Bezoekadres

Johan van Oldenbarneveltlaan 46, 3818 HB Amersfoort

Correspondentieadres

Postbus 439, 3800 AK Amersfoort

T   033-4226969 (maandag 10:00 tot 17:00 uur, dinsdag t/m vrijdag 09.00 tot 17.00 uur)

E  info@christenunie.nl 

Overige mailadressen

Landelijk Bestuur: bestuur@christenunie.nl

Ledenadministratie: ledenadministratie@christenunie.nl

Bestuurdersvereniging: bestuurdersvereniging@christenunie.nl

Opleidingscentrum: opleiding@christenunie.nl

Redactie partijblad: magazine@christenunie.nl

Webredactie (inhoud): webredactie@christenunie.nl

Webmaster (techniek): webmaster@christenunie.nl

Wetenschappelijk Instituut: wi@christenunie.nl

Redactie Groen: redactiegroen@christenunie.nl

Jongerenorganisatie (PerspectieF): info@perspectief.nu

Dit huisstijlhandboek gee�  een overzicht van de ChristenUnie huisstijl. Een huisstijl die 

duidelijk en helder communiceert en met zijn tijd meegaat. De richtlijnen die omschreven worden, 

omvatten de gehele huisstijl en verduidelijken het gebruik ervan.

Het handboek is gemaakt door Redmatters in opdracht van ChristenUnie.

© Copyright Redmatters, www.redmatters.com
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Logo gebruik

Er zijn twee varianten van het ChristenUnie logo: het basis logo en het impact logo. 

Beide varianten worden apart toegelicht op de volgende pagina’s. 

Basis logo

Het basis logo bestaat uit drie onderdelen: de naam van de partij, het ChristenUnie-plusje en de 

pay-o�  ‘Geef geloof een stem’. Deze drie elementen moeten altijd in de juiste verhouding ten 

opzichte van elkaar worden gebruikt. Wel is het in enkele uitzonderingen toegestaan om alleen 

het woordmerk te gebruiken. Ook mag het ChristenUnie-plusje los gebruikt worden. Hierover 

meer op pagina 8. 

• Minimale plaatsingsgrootte van het logo is 40 mm in de breedte.

•  Het full color logo wordt alleen gebruikt op een witte achtergrond. Slechts in hoge 

uitzondering mag er gebruik gemaakt worden van een diapositieve versie van het logo op een 

kleurvlak.

•  Het logo is geplaatst binnen een bounding box. De bounding box is opgenomen in de logo-

bestanden en vergroot en verkleint proportioneel mee als het logo verschaald wordt.

•  Het is van belang om rondom het logo een witruimte te houden. Om daar zeker van te zijn 

is rondom het logo een marge van 15% van de breedte van het logo vereist. Binnen deze 

‘bounding box’ mogen geen beeld of tekst elementen geplaatst worden. 

Gebruik

Aan het logo van de ChristenUnie mag niets toegevoegd of aangepast worden. 

Hierbij een aantal voorbeelden van onjuist gebruik van het logo. 

Full color

Diapositief

Andere kleur

Grijswaarden

Logo zonder pay-o�  (m.u.v. online banners)

Andere verordening of verhouding

15% van de breedte als marge rondom

Rotatie of uitrekken Het oude ChristenUnie logo

Gebruik

Aan het logo van de ChristenUnie mag niets toegevoegd of aangepast worden. 

Hierbij een aantal voorbeelden van onjuist gebruik van het logo. 

Full color

Diapositief

Andere kleur

Rotatie of uitrekken
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Basis logo

• Briefpapier

• Envelop

•  With Compliments

Card

• Website

• Roll-up banners

Impact logo

• Posters

• Website (alleen footer)

•  Social media

profi elfoto’s

• Visitekaartjes

• Campagne folder 

Campagne logo

• Jas

• Sjaal

• Dopper

• Paraplu

• Slingers

Impact logo

Naast het basis logo maken we gebruik van het impact logo. Dit logo is letterlijk om impact mee 

te maken. Doordat het woordmerk opgedeeld is in twee losse woorden die onder elkaar staan, kan 

het logo groter geplaatst worden op bijvoorbeeld campagneposters en roll-up banners. Om voor 

meer impact te zorgen, wordt het logo gebruikt zonder de pay-o�  en ChristenUnie-plusje. 

Voor het gebruik van het impact logo gelden dezelfde richtlijnen met betrekking tot kleur, 

bounding box en foutief gebruik als voor het basis logo. 

Wanneer gebruik je welk logo? 

Doordat er twee verschillende logo’s zijn, kan er wellicht verwarring ontstaan over wanneer welke 

te gebruiken. Hieronder een overzicht om daar richting aan te geven. Bij twijfel is het goed om 

advies te vragen bij Redmatters. 

Afdelingen

De ChristenUnie hee�  naast een landelijke, ook provinciale en plaatselijke afdelingen die een 

aangepaste versie van het logo hanteren. Hierbij wordt het ChristenUnie-plusje en de pay-o�  

vervangen door de gemeente- of provincienaam. Voor het gebruik van het logo gelden dezelfde 

regels zoals beschreven op pagina 4 en 5. 

Gemeentenaam

Het lettertype is Alwyn New Rounded Regular. De kleur is gelijk 

aan het donkerblauw van ‘Christen’ zoals gebruikt in het logo.

Provincienaam

Het lettertype is Alwyn New Rounded Regular. De kleur is gelijk 

aan het donkerblauw van ‘Christen’ zoals gebruikt in het logo.

Opleidingscentrum

Het lettertype is Alwyn New Rounded Regular. De kleur is 

gelijk aan het lichtblauw van ‘Unie’ zoals gebruikt in het logo.

Bestuurdersvereniging

Het lettertype is Alwyn New Rounded Regular. De kleur is 

gelijk aan het lichtblauw van ‘Unie’ zoals gebruikt in het logo.

Eurofractie

Het lettertype is Alwyn New Rounded Regular. De kleur is 

gelijk aan het lichtblauw van ‘Unie’ zoals gebruikt in het logo.

Pay-o� 

Het basis logo wordt gebruikt in combinatie met de pay-o�  ‘Geef geloof een stem’. De pay-o�  is 

geschreven in Alwyn New Rounded. De pay-o�  is echt een onderdeel van het logo en staat altijd 

bij het logo. In het geval dat de pay-o�  slecht leesbaar wordt, mag hij worden verwijderd. Ook 

mag hij niet gebruikt worden in combinatie met het impact logo.

Zwolle

Overijssel

Opleidingscentrum

Bestuurdersvereniging

Eurofractie

Basis logo

• Briefpapier

• Envelop

•  With Compliments 

Card

• Website

• Roll-up banners

Impact logo

Naast het basis logo maken we gebruik van het impact logo. Dit logo is letterlijk om impact mee 

te maken. Doordat het woordmerk opgedeeld is in twee losse woorden die onder elkaar staan, kan 

het logo groter geplaatst worden op bijvoorbeeld campagneposters en roll-up banners. Om voor 

meer impact te zorgen, wordt het logo gebruikt zonder de pay-o�  en ChristenUnie-plusje. 

Voor het gebruik van het impact logo gelden dezelfde richtlijnen met betrekking tot kleur, 

bounding box en foutief gebruik als voor het basis logo. 

Wanneer gebruik je welk logo?

Doordat er twee verschillende logo’s zijn, kan er wellicht verwarring ontstaan over wanneer welke 

te gebruiken. Hieronder een overzicht om daar richting aan te geven. Bij twijfel is het goed om 

advies te vragen bij Redmatters. 
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Het ChristenUnie-plusje

Correspondentieadres:

Vroonenburg 1

4421 GA Kapelle

Geef geloof 
een stem

een stem

Geef geloof 

een stem

Jouw stem kan het verschil maken in Nederland

Visitekaartje Corporate folder 

Brief A4 Kleurverloop met kruisje als patroon

P.S. Kijk achterop deze brief o.a. welke voordelen   u als lid ontvangt en wat u verder nog kunt doen!  

T   033-4226969     E   info@christenunie.nl     I   www.christenunie.nl

Uw betrokkenheid maakt de ChristenUnie sterker

Welkom bij de ChristenUnie! 

Uw betrokkenheid maakt de ChristenUnie sterkerUw betrokkenheid maakt de ChristenUnie sterkerUw betrokkenheid maakt de ChristenUnie sterker

Een belangrijk onderdeel van het logo is het kruisje dat geplaatst is in een rondje. Het kruisje 

zet kracht bij de christelijke identiteit van de ChristenUnie, maar kan ook gezien worden als een 

plusje. Deze staan voor de speerpunten van de ChristenUnie. Het ChristenUnie-plusje wordt in 

het logo altijd gecombineerd met de pay-o� . Maar het ChristenUnie-plusje is ook te gebruiken in 

andere uitingen. 

De voorbeelden op de rechterpagina laten zien op welke manieren het ChristenUnie-plusje als los 

element wordt gebruikt. 

 

•  De brief laat ook een andere manier zien waarop het ChristenUnie-plusje te combineren is met 

een titel. In dit geval staat het op een kleurvlak met ChristenUnie-verloop. Het ChristenUnie-

plusje is hier wit voor een beter contrast. 

•  Als laatste gebruiken we het kruisje als patroon in de achtergrond die in veel verschillende 

uitingen wordt gebruikt. Het patroon is hier verwerkt in het ChristenUnie-verloop.

•  Op het visitekaartje wordt het ChristenUnie-plusje alsnog geplaatst in combinatie met de pay-

o� , maar dan als afsluiter en gecentreerd onder elkaar. Het ChristenUnie-plusje staat in full 

color op de achtergrond met kruisjes. 

•  Een andere manier om het ChristenUnie-plusje te gebruiken, is als onderdeel van een titel. 

Op de folder staat de titel ‘Geef geloof een stem’ in het ChristenUnie-kleurverloop op witte 

balken. Het ChristenUnie-plusje in full color staat links bovenin de hoek om de titel kracht bij 

te zetten.  

Correspondentieadres:

Vroonenburg 1

4421 GA Kapelle

Geef geloof 
een stem

Visitekaartje

Brief A4

T   033-4226969     

Uw betrokkenheid maakt de ChristenUnie sterkerUw betrokkenheid maakt de ChristenUnie sterkerUw betrokkenheid maakt de ChristenUnie sterker

Welkom bij de ChristenUnie! 
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Tekton Pro

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Caecilia LT STD 45 light

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Tahoma

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Basiskleur 1

CMYK

C 100 M 0 Y 0 K 0

RGB

R 0 G 165 B 232

Hex

#00A7EB

PMS

Process Cyan U

Basiskleur 2

CMYK

C 100 M 78 Y 0 K 44

RGB

R 3 G 41 B 99

Hex

#072E65

PMS

2768 U

Basiskleur 3

CMYK

C 0 M 0 Y 0 K 60

RGB

R 136 G 137 B 137

Hex

#888989

PMS

Cool Gray 8 U

De twee kleuren blauw worden ook gebruikt als kleurverloop. Het verloop kan van boven naar 

beneden gebruikt worden of van links naar rechts. In beide gevallen wordt er begonnen met de 

lichtblauwe kleur. 

Alwyn New Rounded Regular 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Alwyn New Rounded Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Alwyn New Rounded Italic 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Kleurgebruik Lettertypes

Voor het kleurenpalet van de ChristenUnie maken we gebruik van twee kleuren blauw. Blauw 

oogt betrouwbaar en krachtig, wat goed past bij de ChristenUnie. Daarnaast wordt er gebruik 

gemaakt van een tint grijs. Het is van cruciaal belang dat de juiste kleuren gehanteerd worden bij 

uitingen van de ChristenUnie.

Typografi e is een zeer belangrijk onderdeel voor de herkenbaarheid van een huisstijl. In het geval 

van de ChristenUnie gebruiken we een drietal lettertypes.

Het basislettertype van de huisstijl is Alwyn New Rounded; gebruikt in verschillende gewichten. 

Deze letter is strak, hee�  een zachte ronding, is schreefl oos en hee�  een vriendelijk karakter 

waardoor het prettig leest. Dit lettertype wordt zowel gebruikt voor titels als voor platte tekst. 

Tekton Pro is te gebruiken als ‘handgeschreven’ lettertype voor bijschri� en. Dit lettertype 

gebruiken we alleen in het grijs uit het kleurenpalet of wit als het op een kleurvlak staat. Waar 

nodig plaatsen we er een pijltje bij om duidelijker te maken waar de tekst bij hoort. 

Naast deze twee lettertypes wordt ook gebruik gemaakt van het lettertype Caecilia. Dit lettertype 

hee�  een schreef en leest voor langere teksten prettiger dan Alwyn New Rounded. 

Daarom is dit ook het lettertype voor platte tekst in het ChristenUnie magazine. In de huisstijl 

van de ChristenUnie gebruiken we het in brieven en advertenties. 

Tahoma wordt als broodtekst gebruikt op lettergrootte 10.

#00A7EB #072E65

Alwyn New Rounded Regular 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Alwyn New Rounded Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Alwyn New Rounded Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Lettertypes

Typografi e is een zeer belangrijk onderdeel voor de herkenbaarheid van een huisstijl. In het geval 

van de ChristenUnie gebruiken we een drietal lettertypes.

Het basislettertype van de huisstijl is Alwyn New Rounded; gebruikt in verschillende gewichten. 

Deze letter is strak, hee�  een zachte ronding, is schreefl oos en hee�  een vriendelijk karakter 

waardoor het prettig leest. Dit lettertype wordt zowel gebruikt voor titels als voor platte tekst. 

Tekton Pro is te gebruiken als ‘handgeschreven’ lettertype voor bijschri� en. Dit lettertype 

gebruiken we alleen in het grijs uit het kleurenpalet of wit als het op een kleurvlak staat. Waar 

nodig plaatsen we er een pijltje bij om duidelijker te maken waar de tekst bij hoort. 

Naast deze twee lettertypes wordt ook gebruik gemaakt van het lettertype Caecilia. Dit lettertype 

hee�  een schreef en leest voor langere teksten prettiger dan Alwyn New Rounded. 

Daarom is dit ook het lettertype voor platte tekst in het ChristenUnie magazine. In de huisstijl 

van de ChristenUnie gebruiken we het in brieven en advertenties. 

Tahoma wordt als broodtekst gebruikt op lettergrootte 10.
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Postbus 439 

3800 AK Amersfoort

T   033 422 69 69

E  info@christenunie.nl

I  www.christenunie.nl

IBAN  NL55 RABO 0372 9300 18

BIC  RABONL2U

KvK  32 08 05 51

Correspondentieadres:

Correspondentieadres: Postbus 439, 3800 AK Amersfoort

Huisstijlmiddelen

De basis van de huisstijl zijn het briefpapier, de envelop en de visitekaartjes. Hieronder de 

gegevens van deze middelen. Daarnaast zijn er diverse andere uitingen gemaakt die op de 

volgende pagina’s verder toegelicht zullen worden. 

Briefpapier 

Formaat: 210 x 297 mm (A4) 

Logo: 27 mm links, 13 mm boven 

Kleurbalk: 1,6 mm dik, 27 mm links, 27 mm rechts, 19 mm onder

Gegevens: 6 pt (interlinie 11 pt, 8 mm onder) - Alwyn New Rounded Medium (koppen/letters),

Alwyn New Rounded Light (platte tekst)

Envelop

Formaat: 229 x 169 mm (C5)

Logo: 21 mm links, 16,5 mm boven 

Kleurbalk: 1,6 mm dik, 21 mm links, 21 mm rechts, 21 mm onder

Gegevens: 6 pt (interlinie 11 pt, 16 mm onder) - Alwyn New Rounded Medium (koppen), 

Alwyn New Rounded Light (platte tekst)

Visitekaartjes

Het visitekaartje hee�  altijd een voor- en achterkant. Het visitekaartje bestaat uit een aantal 

vaste en optionele onderdelen. Een overzicht hiervan vind je bij de a� eeldingen hiernaast. 

Formaat: 55 x 85 mm

Logo: 30 mm breed, gecentreerd

Naam: 11 pt (interlinie 11 pt) - Alwyn New Rounded Medium 

Functie: 9 pt (interlinie 11 pt) - Alwyn New Rounded Light 

Contactgegevens: 7 pt (interlinie 11 pt) - Alwyn New Rounded Bold (letter), 

Alwyn New Rounded Regular (gegevens)

Pay-o� : 22 mm van boven, gecentreerd

16 pt (interlinie 20 pt) - Alwyn New Rounded Bold 

ChristenUnie-plusje: 4 mm breed en hoog, 40 mm van boven, gecentreerd, 

Lijn: 0,5 pt, 62,5 mm van boven

Correspondentieadres: 7 pt (interlinie 11 pt) - Alwyn New Rounded Bold (kop), 

Alwyn New Rounded Regular (gegevens)

 

 

Roel Kamphuis
ChristenUnie Gooise Meren

M   06 526 777 18

E  info@gooisemeren.christenunie.nl

 www.twitter.com/RKamphuisCU

 www.facebook.com/CUGooiseMeren

I  www.gooisemeren.christenunie.nl Correspondentieadres:

Elise Dammershof 20

1403 SE Bussum

Geef geloof 
een stem

Visitekaartje - Voor

Envelop

Briefpapier

Visitekaartje - Achter

Basis logo met pay-o� .

Impact logo

Pay-o�  

ChristenUnie-plusjeNaam en functie

Contactgegevens:
Mobiel (optioneel)

E-mailadres
Twi� er (optioneel)

Facebook (optioneel)
Website

Correspondentie-
adres

Kleurbalk

Contactgegevens

Envelop

Basis logo met pay-o� .

Impact logo

Naam en functie

Contactgegevens:
Mobiel (optioneel)

E-mailadres
Twi� er (optioneel)

Facebook (optioneel)
Website

Kleurbalk

Contactgegevens
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Bijgaand sturen wij u zonder begeleidend schrijven:

 ter informatie

 ter goedkeuring

 graag retour

 volgens afspraak 

 volgens opdracht

 

Met vriendelijke groet,

d.d.

Bezoekadres:

Johan van Oldenbarneveltlaan 46

3818 HB Amersfoort

Correspondentieadres:

Postbus 439 

3800 AK Amersfoort

T   033 422 69 69

E   info@christenunie.nl

I    www.christenunie.nl

With Compliments Card

Om een begeleidend schrijven toe te voegen aan een verzending vanuit de ChristenUnie is er een 

With Compliments Card ontworpen. 

Begeleidende brief

Naast het standaard briefpapier is er ook een begeleidende brief gemaakt voor wat minder 

o�  ciële brieven, zoals bijvoorbeeld de welkomstbrief voor nieuwe leden. 

P.S. Kijk achterop deze brief o.a. welke voordelen   u als lid ontvangt en wat u verder nog kunt doen!  

T   033-4226969     E   info@christenunie.nl     I   www.christenunie.nl

Uw betrokkenheid maakt de ChristenUnie sterker

Welkom bij de ChristenUnie! 

Uw betrokkenheid maakt de ChristenUnie sterkerUw betrokkenheid maakt de ChristenUnie sterkerUw betrokkenheid maakt de ChristenUnie sterker

Carla Dik-Faber   

“Gezondheid en ziekte: ze 

horen bij dit leven. Het kan 

mooi, maar ook zwaar zijn om 

de zorg te dragen voor een 

ziek familielid of voor een kind 

met een handicap. Dan wil je 

dat er een samenleving is die 

om je heen staat en waarin 

jouw kind of familielid zich 

welkom weet. Waarin we de 

waarde van het leven niet 

uitdrukken in zorgkosten, maar 

waarin mensen de zorg krijgen 

die nodig is, omdat ze van 

zichzelf waardevol zijn. 

Ik strijd voor een samenleving 

waarin iedereen volwaardig 

mee kan doen. Doe je mee?”

Raak betrokken zoals u dat wilt.

Met uw lidmaatschap maakt u de ChristenUnie mede mogelijk want de ChristenUnie is een 

echte ledenpartij. Actief of meer op afstand samen vormen ze het hart van de partij.

Als lid kunt u zelf aangeven of u meer op afstand steunt en het werk mogelijk maakt of juist ook zelf 

actief wil zijn bijvoorbeeld via de lokale afdeling, op congressen of tijdens campagnes. We vertellen u 

graag meer over de mogelijkheden. Informeer vrijblijvend via info@christenunie.nl of bel 033 422 69 69. 

Actief of niet, het lidmaatschap biedt u hoe dan ook een groot aantal voordelen.

ChristenUnie: politiek vanuit geloof, hoop en liefde

 Like onze Facebook-pagina

 Volg onze Kamerleden op Twitter 

  Bekijk de website www.christenunie.nl en kijk 

voor alle info op www.christenunie.nl/socialmedia 

Uw contributie of gi�  is a� rekbaar van de belasting

Ieder lidmaatschap levert de

ChristenUnie een extra bijdrage 

van de Rijksoverheid op

Als lid ontvangt u:

Drie keer per jaar het ledenmagazine in uw brievenbus

Iedere maand de digitale nieuwsbrief in uw mailbox

Een VIP uitnodiging voor een greet&eat in Den Haag

Inspraak op beleid

Stem- en spreekrecht op partijcongressen (ca. 2 congressen per jaar)

Toegang tot cursusaanbod opleidingscentrum

Mogelijkheid actief te worden in diverse netwerken en voor uw 
plaatselijke afdeling

Online uw gegevens wijzigen op Mijn ChristenUnie
Via ‘Mijn ChristenUnie’ (www.christenunie.nl/mijnchristenunie) kunt u gemakkelijk uw eigen gegevens aanpassen, 

u aan- en afmelden voor nieuwsbrieven en vrijblijvend kennis en ervaring met ons delen via de knop ‘Mijn profi el’.

U kunt uw inloggegevens opvragen of wijzigen via ‘Inloggegevens opvragen’ op Mijn ChristenUnie.

  Bekijk de website www.christenunie.nl en kijk 

voor alle info op www.christenunie.nl/socialmedia 

U kunt uw inloggegevens opvragen of wijzigen via ‘Inloggegevens opvragen’ op Mijn ChristenUnie.

Begeleidende brief - Voor

Begeleidende brief - Achter

Basis logo 

Kopregel

A� entieregel

Fotocollage

Informatie over 
mogelijkheden online.

ANBI logo

A� entieregel om duidelijk te 
maken dat er op de achterkant 
meer informatie staat.

Foto schrijver van de brief.

Contactgegevens

Statement

Informatie over de 
mogelijkheden als lid. Iconen 
zorgen voor overzicht. 

A� entieregel

Begeleidende brief

Naast het standaard briefpapier is er ook een begeleidende brief gemaakt voor wat minder 

o�  ciële brieven, zoals bijvoorbeeld de welkomstbrief voor nieuwe leden. 

A� entieregel

Fotocollage

Informatie over 
mogelijkheden online.
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een stem

Geef geloof 

een stem

Jouw stem kan het verschil maken in Nederland

een stem

Geef geloof 

een stem

Jouw stem kan het verschil maken in Nederland

Gert-Jan Segers   “Als leider van de ChristenUnie wil ik geloof ook in de 

politiek een stem geven. We leven in een wereld die soms zó stuk is. 

Tegelijk is dat de wereld die God zó lief hee�  en die Hij weer helemaal 

nieuw maakt. Vanuit die hoop dragen christenen overal in het land bij 

aan de samenleving. De ChristenUnie doet dat in de politiek. In onze 

dorpen, steden en in Den Haag laten we ons hart spreken.”

Joël Voordewind   “In Nederland zijn we gezegend met vrijheid en vrede, 

waardoor we ook voor vluchtelingen kunnen zorgen zoals we voor onszelf 

zorgen. We verwachten van iedereen dat ze die vrijheid en vrede ook 

respecteren. Ik denk dan aan geloofsvrijheid, die onder druk staat. 

Te vaak heb ik gezien hoe christenen, bijvoorbeeld in het Midden-Oosten, 

in de verdrukking komen. Hen mogen we niet aan hun lot overlaten.”

Carla Dik-Faber   “Het kan mooi, maar soms ook zwaar zijn om de zorg 

te dragen voor een ziek familielid of voor een kind met een handicap. 

Ik wil dat er op die momenten een samenleving is, die om je heen staat. 

Waarin de waarde van het leven niet wordt uitgedrukt in zorgkosten, 

maar waarin mensen de zorg en ondersteuning krijgen die nodig is. 

Omdat ieder mens waardevol is en er mag zijn.”

Geef geloof een stem

Eppo Bruins   “School is de plek waar je van alles leert over taal en 

geschiedenis, over rekenen en wiskunde, maar waar je ook groot en 

volwassen leert worden en naar de wereld leert kijken. Daarom strijd ik 

voor onderwijs dat past bij de leerling. Voor keuzevrijheid, voor scholen 

met een eigen identiteit en voor een toekomstgericht vakonderwijs.”

Carola Schouten   “Ik wil dat niet de overheid, maar ouders zelf 

bepalen hoe ze hun leven met werk en gezinstaken inrichten. En ik 

kom op voor al die ondernemers die zelf ook geloven dat het in hun 

bedrijf om meer draait dan geld verdienen.”

Raak betrokken, 
zoals jij dat wilt 
Met jouw stem op de ChristenUnie zorg je ervoor dat we het verschil 

kunnen maken. Maar je kunt méér doen.

De ChristenUnie vertegenwoordigt een beweging van maatschappelijk 

betrokken christenen. Zij zorgen voor een basis van gebed, advies, vrijwilligerswerk 

en fi nanciële ondersteuning.

Er zijn verschillende mogelijkheden om betrokken te raken, op een manier 

die bij jou past. Dat kan door fi nanciële steun via een lidmaatschap, vriendschap of 

door een eenmalige donatie. Maar je helpt ons ook met gebed, je steun op internet 

en sociale media, als vrijwilliger of in een actieve rol in de partij. 

Landelijk of lokaal; de keuze is aan jou!

Help ons online geloof een stem te geven: 
like, retweet of deel ons. Kijk op:

“ Wij bestaan dankzij 
mensen zoals jij!”

 twitter.com/christenunie

 facebook.com/christenunie

 youtube.com/christenunietube

Stuur deze kaart in een envelop naar: 
Partijbureau ChristenUnie, Antwoordnummer 862, 3800 VB Amersfoort
Postzegel niet nodig.

Doorlopende machtiging (SEPA)

Aan: ChristenUnie

Postbus 439

3800 AK Amersfoort

Nederland

Incassant ID: NL06ZZZ320805510000

Kenmerk machtiging: (door ChristenUnie in te vullen)
 

Door ondertekening van het formulier geef je toestemming aan:

•  ChristenUnie om doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar jouw bank om een 

 bedrag van je rekening af te schrijven en

•  je bank om doorlopend een bedrag van jouw rekening af te schrijven overeenkomstig de 

opdracht van de ChristenUnie.

Als je het niet eens bent met deze afschrijving kun je deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 

acht weken na afschrijving contact op met jouw bank. Vraag jouw bank naar de voorwaarden.

  IBAN

  Datum  Plaats

  Handtekening

  T.n.v.

Ontdek online meer op www.christenunie.nl/welkom

Folder (Vierluik)

Om meer informatie te geven over de ChristenUnie is er een corporate folder gemaakt. 

Deze folder dient als basis voor het maken van andere folders. 

Openingspagina met 
algemene informatie over 
standpunten van de CU.

Fotocollage die de diversiteit 
van de CU activiteiten toont. 

Makkelijk aan te passen.

Pagina met call-to-
action. Iconen maken het 

overzichtelijker. 

  Machtingskaart met opmaak 
op beide kanten, kan daardoor 

afgescheurd worden. 

Overzicht van 
de kamerleden met 

foto en quote.

Achterkant met 
meer informatie over hoe je 

betrokken kunt raken.

  Machtingskaart met opmaak 
op beide kanten, kan daardoor 

afgescheurd worden. 

De cover bestaat uit een 
kopregel, a� entieregel, een 

foto en het CU-logo. 
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Steun ons en word lid!
Politiek hee�  invloed op jouw hele leven. Soms merkbaar, soms geruisloos 
maar vaak met grote impact. Daarom is het belangrijk dat er mensen in de politiek 
zitten die door hun geloof in God, met jou verbonden zijn. De ChristenUnie is die partij 
van maatschappelijk betrokken christenen. Om ons in staat te stellen om in de politiek 
het geloof een stem te geven, vragen we je: word lid van de ChristenUnie.
Zo help jij ons om in de politiek een stem te zijn van waar we samen in geloven en 
neem jij een aandeel in jouw samenleving. Doe mee!

Je wilt lid worden, omdat:
·  Jij, net als wij, deel bent van een hoopvolle beweging van christenen in Nederland.
·  Jij er zo voor zorgt dat het geluid van die beweging in de politiek helder klinkt.
·  Jij het mogelijk maakt dat dit geluid blij�  klinken. Niet alleen bij de volgende 

verkiezingen, maar ook voor de volgende generaties.

Wij willen graag dat je lid wordt, omdat:
·  We elkaar nodig hebben. Wij geloven in een brede beweging van christenen in 

Nederland en daar willen we graag samen met- en namens jou deel van uitmaken.
·  We alleen met jouw steun onze politici kunnen ondersteunen en trainen om ons 

hoopvolle verhaal nog beter te vertellen in Den Haag, Europa, provincies en gemeenten.
·  Wij dankzij jou nieuwe talenten kunnen scouten, opleiden en trainen zodat zij in de 

toekomst ons geloof een stem kunnen geven in de politiek.
 
Kortom: we bestaan dankzij mensen zoals jij!

   Ieder lidmaatschap levert de 
ChristenUnie een extra bijdrage
         van de Rijksoverheid op

Wil je ons fi nancieel steunen, maar geen lid worden?

Word vriend vanaf € 2,- per maand.

Vrijblijvend op de hoogte blijven?

Vul je e-mailadres in en ontvang onze online nieuwsbrief.

Als vrijwilliger een keer meehelpen aan een activiteit?

Vul je e-mailadres in en we nemen snel contact met je op.

Word lid en ontvang

3x per jaar het 
partijmagazine in 
jouw brievenbus

Uitnodiging voor 
een greet & eat 
in Den Haag

Inspraak op 
beleid / toegang 
tot uniek netwerk

Wil je de 

antwoordkaart 

invullen?

Bedankt!

Ja, ik geef 
mijn geloof een stem
Liever online invullen? Ga naar www.christenunie.nl/welkom

Politiek vanuit  
geloof, hoop en liefde 

Samen geven we geloof een stem. 
We rekenen op je!

  Naam               m / v

  Adres

  Plaats

  Postcode

  Tel.nr.   Geb. datum

  E-mail

*    Ik onderschrijf de grondslag van de ChristenUnie (www.christenunie.nl/grondslag)
**  Rekeningnummer is bij deze optie niet nodig

Jouw contributie of gi�  is belastinga� rekbaar

z.o.z.

Ik word lid en steun de ChristenUnie blijvend*

 voor € 12,75 per kwartaal         voor € 51,- per jaar

 Ik word gezinslid voor € 25,- per jaar (tweede lid op hetzelfde adres)

  Ik word combilid van Perspectief en ChristenUnie voor € 35,50 per jaar 

(ik ben jonger dan 30 jaar)

Naar aanleiding waarvan bent u lid geworden?

 Door lokale afdeling      Door een ontmoeting kamerlid      Op festival

Anders nl.:

Ik word vriend en steun de ChristenUnie fi nancieel

 voor € 2,- per maand      
   voor €   ............,.......   per maand

 Ik word geen lid en vriend, maar wel graag vrijblijvend op de hoogte gehouden**

 Ik word vrijwilliger en geef mijn e-mailadres**

Het geloof maakt bewogen; zet mensen in beweging. Gods hoop biedt 

perspectief in een gebroken wereld. Vanuit liefde komen christenen op voor 

de mensen dichtbij en ver weg. 

Zo staan ook wij, mensen van de ChristenUnie, mét God, middenin de wereld. We komen in 

actie tegen onrecht. We knokken voor wie vergeten dreigt te worden. We maken ons sterk 

voor de toekomst van onze kinderen en de vrijheid om te geloven.

Met een politiek vanuit geloof, hoop en liefde, willen we ruimte maken voor al die 

(christelijke) organisaties die zich inzetten voor de ander. Voor wie het geloof handen en 

voeten wil geven, bijvoorbeeld in het onderwijs of in de zorg. Voor ondernemers die met 

oog voor de mens en schepping een bedrijf willen runnen. Voor het ongeboren leven 

en de vluchteling. Voor gezinnen.

De ChristenUnie is een partij ván christenen, vóór iedereen. Samen met jou kunnen 

we het verschil in ons land maken.

Steun ons en word lid!
Politiek hee�  invloed op jouw hele leven. Soms merkbaar, soms geruisloos 
maar vaak met grote impact. Daarom is het belangrijk dat er mensen in de politiek 
zitten die door hun geloof in God, met jou verbonden zijn. De ChristenUnie is die partij 
van maatschappelijk betrokken christenen. Om ons in staat te stellen om in de politiek 
het geloof een stem te geven, vragen we je: word lid van de ChristenUnie.
Zo help jij ons om in de politiek een stem te zijn van waar we samen in geloven en 
neem jij een aandeel in jouw samenleving. Doe mee!

Je wilt lid worden, omdat:
·  Jij, net als wij, deel bent van een hoopvolle beweging van christenen in Nederland.
·  Jij er zo voor zorgt dat het geluid van die beweging in de politiek helder klinkt.
·  Jij het mogelijk maakt dat dit geluid blij�  klinken. Niet alleen bij de volgende 

Wij willen graag dat je lid wordt, omdat:
·  We elkaar nodig hebben. Wij geloven in een brede beweging van christenen in 

·  We alleen met jouw steun onze politici kunnen ondersteunen en trainen om ons 

·  Wij dankzij jou nieuwe talenten kunnen scouten, opleiden en trainen zodat zij in de 

Kortom: we bestaan dankzij mensen zoals jij!
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Ja, ik geef 
mijn geloof een stemmijn geloof een stem
Liever online invullen? Ga naar www.christenunie.nl/welkom

  Naam               m / v

  Adres

  Plaats

  Postcode

  Tel.nr.

  E-mail

*    Ik onderschrijf de grondslag van de ChristenUnie (www.christenunie.nl/grondslag)
**  Rekeningnummer is bij deze optie niet nodig

Ik word lid en steun de ChristenUnie blijvend

Naar aanleiding waarvan bent u lid geworden?

Anders nl.:

Ik word vriend en steun de ChristenUnie fi nancieel
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Steun ons en word lid!
Politiek hee�  invloed op jouw hele leven. Soms merkbaar, soms geruisloos 
maar vaak met grote impact. Daarom is het belangrijk dat er mensen in de politiek 
zitten die door hun geloof in God, met jou verbonden zijn. De ChristenUnie is die partij 
van maatschappelijk betrokken christenen. Om ons in staat te stellen om in de politiek 
het geloof een stem te geven, vragen we je: word lid van de ChristenUnie.
Zo help jij ons om in de politiek een stem te zijn van waar we samen in geloven en 
neem jij een aandeel in jouw samenleving. Doe mee!

Je wilt lid worden, omdat:
·  Jij, net als wij, deel bent van een hoopvolle beweging van christenen in Nederland.
·  Jij er zo voor zorgt dat het geluid van die beweging in de politiek helder klinkt.
·  Jij het mogelijk maakt dat dit geluid blij�  klinken. Niet alleen bij de volgende 

verkiezingen, maar ook voor de volgende generaties.

Wij willen graag dat je lid wordt, omdat:
·  We elkaar nodig hebben. Wij geloven in een brede beweging van christenen in 

Nederland en daar willen we graag samen met- en namens jou deel van uitmaken.
·  We alleen met jouw steun onze politici kunnen ondersteunen en trainen om ons 

hoopvolle verhaal nog beter te vertellen in Den Haag, Europa, provincies en gemeenten.
·  Wij dankzij jou nieuwe talenten kunnen scouten, opleiden en trainen zodat zij in de 

toekomst ons geloof een stem kunnen geven in de politiek.
 
Kortom: we bestaan dankzij mensen zoals jij!

   Ieder lidmaatschap levert de 
ChristenUnie een extra bijdrage
         van de Rijksoverheid op

Wil je ons fi nancieel steunen, maar geen lid worden?

Word vriend vanaf € 2,- per maand.

Vrijblijvend op de hoogte blijven?

Vul je e-mailadres in en ontvang onze online nieuwsbrief.

Als vrijwilliger een keer meehelpen aan een activiteit?

Vul je e-mailadres in en we nemen snel contact met je op.
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Politiek vanuit  
geloof, hoop en liefde 

Samen geven we geloof een stem. 
We rekenen op je!

  Naam               m / v

  Adres

  Plaats

  Postcode

  Tel.nr.   Geb. datum

  E-mail

*    Ik onderschrijf de grondslag van de ChristenUnie (www.christenunie.nl/grondslag)
**  Rekeningnummer is bij deze optie niet nodig

Jouw contributie of gi�  is belastinga� rekbaar

z.o.z.

Ik word lid en steun de ChristenUnie blijvend*

 voor € 12,75 per kwartaal         voor € 51,- per jaar

 Ik word gezinslid voor € 25,- per jaar (tweede lid op hetzelfde adres)

  Ik word combilid van Perspectief en ChristenUnie voor € 35,50 per jaar 

(ik ben jonger dan 30 jaar)

Naar aanleiding waarvan bent u lid geworden?

 Door lokale afdeling      Door een ontmoeting kamerlid      Op festival

Anders nl.:

Ik word vriend en steun de ChristenUnie fi nancieel

 voor € 2,- per maand      
   voor €   ............,.......   per maand

 Ik word geen lid en vriend, maar wel graag vrijblijvend op de hoogte gehouden**

 Ik word vrijwilliger en geef mijn e-mailadres**

Het geloof maakt bewogen; zet mensen in beweging. Gods hoop biedt 

perspectief in een gebroken wereld. Vanuit liefde komen christenen op voor 

de mensen dichtbij en ver weg. 

Zo staan ook wij, mensen van de ChristenUnie, mét God, middenin de wereld. We komen in 

actie tegen onrecht. We knokken voor wie vergeten dreigt te worden. We maken ons sterk 

voor de toekomst van onze kinderen en de vrijheid om te geloven.

Met een politiek vanuit geloof, hoop en liefde, willen we ruimte maken voor al die 

(christelijke) organisaties die zich inzetten voor de ander. Voor wie het geloof handen en 

voeten wil geven, bijvoorbeeld in het onderwijs of in de zorg. Voor ondernemers die met 

oog voor de mens en schepping een bedrijf willen runnen. Voor het ongeboren leven 

en de vluchteling. Voor gezinnen.

De ChristenUnie is een partij ván christenen, vóór iedereen. Samen met jou kunnen 

we het verschil in ons land maken.

een stem

Geef geloof 

Jouw stem kan het verschil maken in Nederland

Gert-Jan Segers   “Als leider van de ChristenUnie wil ik geloof ook in de 

politiek een stem geven. We leven in een wereld die soms zó stuk is. 

Tegelijk is dat de wereld die God zó lief hee�  en die Hij weer helemaal 

nieuw maakt. Vanuit die hoop dragen christenen overal in het land bij 

aan de samenleving. De ChristenUnie doet dat in de politiek. In onze 

dorpen, steden en in Den Haag laten we ons hart spreken.”

Joël Voordewind   “In Nederland zijn we gezegend met vrijheid en vrede, 

waardoor we ook voor vluchtelingen kunnen zorgen zoals we voor onszelf 

zorgen. We verwachten van iedereen dat ze die vrijheid en vrede ook 

respecteren. Ik denk dan aan geloofsvrijheid, die onder druk staat. 

Te vaak heb ik gezien hoe christenen, bijvoorbeeld in het Midden-Oosten, 

in de verdrukking komen. Hen mogen we niet aan hun lot overlaten.”

Carla Dik-Faber   “Het kan mooi, maar soms ook zwaar zijn om de zorg 

te dragen voor een ziek familielid of voor een kind met een handicap. 

Ik wil dat er op die momenten een samenleving is, die om je heen staat. 

Waarin de waarde van het leven niet wordt uitgedrukt in zorgkosten, 

maar waarin mensen de zorg en ondersteuning krijgen die nodig is. 

Omdat ieder mens waardevol is en er mag zijn.”

Geef geloof een stem

Eppo Bruins   “School is de plek waar je van alles leert over taal en 

geschiedenis, over rekenen en wiskunde, maar waar je ook groot en 

volwassen leert worden en naar de wereld leert kijken. Daarom strijd ik 

voor onderwijs dat past bij de leerling. Voor keuzevrijheid, voor scholen 

met een eigen identiteit en voor een toekomstgericht vakonderwijs.”

Carola Schouten   “Ik wil dat niet de overheid, maar ouders zelf 

bepalen hoe ze hun leven met werk en gezinstaken inrichten. En ik 

kom op voor al die ondernemers die zelf ook geloven dat het in hun 

bedrijf om meer draait dan geld verdienen.”

Raak betrokken, 
zoals jij dat wilt 
Met jouw stem op de ChristenUnie zorg je ervoor dat we het verschil 

kunnen maken. Maar je kunt méér doen.

De ChristenUnie vertegenwoordigt een beweging van maatschappelijk 

betrokken christenen. Zij zorgen voor een basis van gebed, advies, vrijwilligerswerk 

en fi nanciële ondersteuning.

Er zijn verschillende mogelijkheden om betrokken te raken, op een manier 

die bij jou past. Dat kan door fi nanciële steun via een lidmaatschap, vriendschap of 

door een eenmalige donatie. Maar je helpt ons ook met gebed, je steun op internet 

en sociale media, als vrijwilliger of in een actieve rol in de partij. 

Landelijk of lokaal; de keuze is aan jou!

Help ons online geloof een stem te geven: 
like, retweet of deel ons. Kijk op:

“ Wij bestaan dankzij 
mensen zoals jij!”

 twitter.com/christenunie

 facebook.com/christenunie

 youtube.com/christenunietube

Stuur deze kaart in een envelop naar: 
Partijbureau ChristenUnie, Antwoordnummer 862, 3800 VB Amersfoort
Postzegel niet nodig.

Doorlopende machtiging (SEPA)

Aan: ChristenUnie

Postbus 439

3800 AK Amersfoort

Nederland

Incassant ID: NL06ZZZ320805510000

Kenmerk machtiging: (door ChristenUnie in te vullen)
 

Door ondertekening van het formulier geef je toestemming aan:

•  ChristenUnie om doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar jouw bank om een 

 bedrag van je rekening af te schrijven en

•  je bank om doorlopend een bedrag van jouw rekening af te schrijven overeenkomstig de 

opdracht van de ChristenUnie.

Als je het niet eens bent met deze afschrijving kun je deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 

acht weken na afschrijving contact op met jouw bank. Vraag jouw bank naar de voorwaarden.

  IBAN

  Datum  Plaats

  Handtekening

  T.n.v.

Ontdek online meer op www.christenunie.nl/welkom
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Geef geloof 

Jouw stem kan het verschil maken in Nederland

Gert-Jan Segers   “Als leider van de ChristenUnie wil ik geloof ook in de 

politiek een stem geven. We leven in een wereld die soms zó stuk is. 

Tegelijk is dat de wereld die God zó lief hee�  en die Hij weer helemaal 

nieuw maakt. Vanuit die hoop dragen christenen overal in het land bij 

aan de samenleving. De ChristenUnie doet dat in de politiek. In onze 

dorpen, steden en in Den Haag laten we ons hart spreken.”

Joël Voordewind   “In Nederland zijn we gezegend met vrijheid en vrede, 

waardoor we ook voor vluchtelingen kunnen zorgen zoals we voor onszelf 

zorgen. We verwachten van iedereen dat ze die vrijheid en vrede ook 

respecteren. Ik denk dan aan geloofsvrijheid, die onder druk staat. 

Te vaak heb ik gezien hoe christenen, bijvoorbeeld in het Midden-Oosten, 

in de verdrukking komen. Hen mogen we niet aan hun lot overlaten.”

Carla Dik-Faber   “Het kan mooi, maar soms ook zwaar zijn om de zorg 

te dragen voor een ziek familielid of voor een kind met een handicap. 

Ik wil dat er op die momenten een samenleving is, die om je heen staat. 

Waarin de waarde van het leven niet wordt uitgedrukt in zorgkosten, 

maar waarin mensen de zorg en ondersteuning krijgen die nodig is. 

Omdat ieder mens waardevol is en er mag zijn.”

Geef geloof een stem

Eppo Bruins   “School is de plek waar je van alles leert over taal en 

geschiedenis, over rekenen en wiskunde, maar waar je ook groot en 

volwassen leert worden en naar de wereld leert kijken. Daarom strijd ik 

voor onderwijs dat past bij de leerling. Voor keuzevrijheid, voor scholen 

met een eigen identiteit en voor een toekomstgericht vakonderwijs.”

Carola Schouten   “Ik wil dat niet de overheid, maar ouders zelf 

bepalen hoe ze hun leven met werk en gezinstaken inrichten. En ik 

kom op voor al die ondernemers die zelf ook geloven dat het in hun 

bedrijf om meer draait dan geld verdienen.”

Raak betrokken, 
zoals jij dat wilt 
Met jouw stem op de ChristenUnie zorg je ervoor dat we het verschil 

kunnen maken. Maar je kunt méér doen.

De ChristenUnie vertegenwoordigt een beweging van maatschappelijk 

betrokken christenen. Zij zorgen voor een basis van gebed, advies, vrijwilligerswerk 

en fi nanciële ondersteuning.

Er zijn verschillende mogelijkheden om betrokken te raken, op een manier 

die bij jou past. Dat kan door fi nanciële steun via een lidmaatschap, vriendschap of 

door een eenmalige donatie. Maar je helpt ons ook met gebed, je steun op internet 

en sociale media, als vrijwilliger of in een actieve rol in de partij. 

Landelijk of lokaal; de keuze is aan jou!

Help ons online geloof een stem te geven: 
like, retweet of deel ons. Kijk op:

“ Wij bestaan dankzij 
mensen zoals jij!”

 twitter.com/christenunie

 facebook.com/christenunie

 youtube.com/christenunietube

Stuur deze kaart in een envelop naar: 
Partijbureau ChristenUnie, Antwoordnummer 862, 3800 VB Amersfoort
Postzegel niet nodig.

Doorlopende machtiging (SEPA)

Aan: ChristenUnie

Postbus 439

3800 AK Amersfoort

Nederland

Incassant ID: NL06ZZZ320805510000

Kenmerk machtiging: (door ChristenUnie in te vullen)
 

Door ondertekening van het formulier geef je toestemming aan:

•  ChristenUnie om doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar jouw bank om een 

 bedrag van je rekening af te schrijven en

•  je bank om doorlopend een bedrag van jouw rekening af te schrijven overeenkomstig de 

opdracht van de ChristenUnie.

Als je het niet eens bent met deze afschrijving kun je deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 

acht weken na afschrijving contact op met jouw bank. Vraag jouw bank naar de voorwaarden.

  IBAN

  Datum  Plaats

  Handtekening

  T.n.v.

Ontdek online meer op www.christenunie.nl/welkom

Flyer A5

Voor het maken van een fl yer dient de folder als basis. De voorkant hee�  dezelfde onderdelen 

als de cover van de folder. De achterkant is a� ankelijk van de aangeleverde input. Onderaan deze 

pagina een aantal voorbeelden hiervan. 

Flyer (A5) - Voor

Varianten achterkant fl yer

Basis logo 

Foto met eventueel 
uitsnede over kopregel-

 element. Cruciaal 
dat vrijstaande 

gedeelte netjes wordt 
uitgesneden, anders 

achterwege laten.   

Kopregel met 
ChristenUnie-plusje 
in linker bovenhoek.

A� entieregel

Politiek vanuit  
geloof, hoop en liefde 

Samen geven we geloof een stem. 
We rekenen op je!

Het geloof maakt bewogen; zet mensen in beweging. Gods hoop biedt Het geloof maakt bewogen; zet mensen in beweging. Gods hoop biedt 

perspectief in een gebroken wereld. Vanuit liefde komen christenen op voor 

de mensen dichtbij en ver weg. 

Zo staan ook wij, mensen van de ChristenUnie, mét God, middenin de wereld. We komen in 

actie tegen onrecht. We knokken voor wie vergeten dreigt te worden. We maken ons sterk 

voor de toekomst van onze kinderen en de vrijheid om te geloven.

Met een politiek vanuit geloof, hoop en liefde, willen we ruimte maken voor al die 

(christelijke) organisaties die zich inzetten voor de ander. Voor wie het geloof handen en 

voeten wil geven, bijvoorbeeld in het onderwijs of in de zorg. Voor ondernemers die met 

oog voor de mens en schepping een bedrijf willen runnen. Voor het ongeboren leven 

en de vluchteling. Voor gezinnen.

De ChristenUnie is een partij ván christenen, vóór iedereen. Samen met jou kunnen 

we het verschil in ons land maken.

Flyer A5

Voor het maken van een fl yer dient de folder als basis. De voorkant hee�  dezelfde onderdelen 

als de cover van de folder. De achterkant is a� ankelijk van de aangeleverde input. Onderaan deze 

pagina een aantal voorbeelden hiervan. 

Basis logo 

Foto met eventueel 
uitsnede over kopregel-

 element. Cruciaal 
dat vrijstaande 

gedeelte netjes wordt 
uitgesneden, anders 

achterwege laten.   
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Social media

Social media worden op diverse manieren gebruikt door de ChristenUnie en de diverse 

afdelingen. Om hier een eenheid in uit te stralen, zijn onderstaande richtlijnen opgesteld. 

Als profi elfoto voor social media wordt altijd gebruik gemaakt van het impact logo. Onderstaande 

a� eelding is de basis voor het gebruik van de profi elfoto op alle social media kanalen.  

Let op: Facebook plaatst de a� eelding altijd net iets groter in het frame dan dat hij wordt geüpload. 

Om het logo goed tot zijn recht te laten komen, is het van belang dat het precies binnen het frame valt. 

Afdelingen

De richtlijnen zoals hierboven beschreven, gelden voor 

alle landelijke, provinciale en plaatselijke afdelingen van 

de ChristenUnie. Hier is voor gekozen, omdat dit een 

eenheid creëert en het wildgroei van het logo tegengaat. 

De afdelingen en plaatsnamen hebben daarom ook een 

vaste plek onder het logo gekregen.

Op de volgende pagina staan een aantal voorbeelden van 

hoe de profi elfoto eruit ziet op de social media pagina’s. 

Omdat sommige 
social media kanalen 
de pro� elfoto in 
zowel een vierkant 
als rond kader 
plaatsen, is het van 
belang dat er altijd 
genoeg witruimte 
rondom het logo is. 

Het logo moet 
altijd gecentreerd 
geplaatst worden 

in het kader. 

Facebook

Twitter

LinkedIn

Facebook

Twitter

LinkedIn
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Do’s 

•    Persoonlijk foto’s, om op die manier 

de partij een gezicht te geven.

•  Foto’s op ooghoogte. 

•  Foto’s met positieve uitstraling.

•    Transparante/open foto’s, dus 

vriendelijk kijkende mensen.

•  Uit het leven gegrepen.

•    Foto’s die passen bij het huidige 

tijdsbeeld. 

• Voldoende belichting.

•   Bestandsgrootte minimaal 16 mp. 

Don’ts

• Neerkijkende foto’s.

• Te geposeerd/statig.

• Onvoldoende belichting.

• Slechte kwaliteit van de foto.

• Amerikaanse sfeer.

Slechte belichting.

Transparante/ open foto.

Foto op ooghoogte.

Neerkijkende foto.

Persoonlijke foto.

Foto met positieve uitstraling.

Content

Tone of voice

Een duidelijke tone of voice zorgt voor herkenbaarheid van een merk. Daarom zijn er voor de 

ChristenUnie ook een aantal richtlijnen opgesteld om voor eenheid te zorgen in de manier waarop 

teksten geschreven worden. We onderscheiden hier de toon/sfeer en de taalkeuzes. 

Fotografi e

Om voor een herkenbare en professionele uitstraling te zorgen, is het van belang dat ook de 

fotografi e aan een aantal richtlijnen voldoet. De sfeer van de beelden moeten altijd helder, 

transparant en persoonlijk zijn. In reportages een combinatie van sfeervolle portretten 

afgewisseld met details van een persoon en scène. Hieronder een kort overzicht voor de 

fotografi erichtlijnen aan de hand van do’s en don’ts:

Toon/sfeer

• Open, transparant

• Persoonlijk

• Toegankelijk

• Benaderbaar

• Duidelijk, helder

Taalkeuze

• Correct Nederlands.

•                  In o�  ciële berichten leden aanspreken met ‘u’, 

op social media met ‘je/jij’. 

•    Niet te veel vakjargon, het moet begrijpelijk zijn.

Neerkijkende foto.

Persoonlijke foto.

Foto met positieve uitstraling.
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Waardevol campagne

Campagne-element 

Talent laten 
bloeien.

Waardevol

Speciaal voor de gemeenteraadsverkiezingen 

van 2018 is er een campagne ontwikkeld. In deze 

campagne staan diverse onderwerpen centraal die de 

ChristenUnie waardevol vindt. Daarom ook de naam 

van de campagne: Waardevol.

Voor de campagne is een eigen stijl ontwikkeld 

die afwijkt van de huisstijl van de ChristenUnie. 

Kenmerkende onderdelen van de campagne zijn het 

kleurverloop, het gebruik van ronde vormen, de stijl 

van de foto’s en het Waardevol campagne-element. 

Ook wordt er gebruik gemaakt van andere lettertypes. 

Deze onderdelen worden verderop toegelicht.

Belangrijk onderdeel van de campagnestijl is het element. Dit is het woord Waardevol met 

daarachter het ChristenUnie-plusje. 

Het element staat altijd in een kader met kleurverloop. Het wordt gebruikt als losstaand woord of 

als afsluiting van een statement. Als het woord waardevol wordt toegepast in een lopende zin dan 

wordt het niet als campagne-element gebruikt, maar als standaard tekst. Het ChristenUnie-plusje 

wordt dan altijd verwijderd. Een voorbeeld hiervan is te zien op pagina 30. 

Kleurgebruik

Voor de campagne zijn drie basiskleuren bepaald. De eerste basiskleur is dezelfde kleur blauw als ook 

gehanteerd wordt voor de corporate huisstijl. De andere blauw is hier een lichtere tint van. Daarnaast 

maken we gebruiken van de kleur roze. Er is bewust voor deze kleur gekozen, omdat het een kleur is 

die opvalt, gedurfd, uniek is en duidelijk onderscheidend is van de ChristenUnie huisstijl. 

Basiskleur 1

CMYK

C 100 M 0 Y 0 K 0

RGB

R 0 G 165 B 232

Hex

#00A7EB

PMS

Process Cyan U

Basiskleur 2

CMYK

C 0 M 100 Y 0 K 0

RGB

R 226 G 0 B 122

Hex

#E20079

PMS

213

Basiskleur 3

CMYK

C 18 M 4 Y 0 K 0

RGB

R 216 G 232 B 248

Hex

#D8E8F8

PMS

656

Ook voor de campagne maken we gebruik van een kleurverloop. Deze bestaat uit de kleuren 

roze en blauw. Hij kan van linksonder naar rechtsboven of van links naar rechts gebruikt worden, 

waarbij altijd begonnen wordt met roze.

#E20079 #00A7EB

Kleurgebruik

Voor de campagne zijn drie basiskleuren bepaald. De eerste basiskleur is dezelfde kleur blauw als ook 

gehanteerd wordt voor de corporate huisstijl. De andere blauw is hier een lichtere tint van. Daarnaast 

maken we gebruiken van de kleur roze. Er is bewust voor deze kleur gekozen, omdat het een kleur is 

die opvalt, gedurfd, uniek is en duidelijk onderscheidend is van de ChristenUnie huisstijl. 

Basiskleur 1

CMYK

C 100 M 0 Y 0 K 0

RGB

R 0 G 165 B 232R 0 G 165 B 232

Hex

##00A7EB

PMS

Process Cyan UProcess Cyan U

Ook voor de campagne maken we gebruik van een kleurverloop. Deze bestaat uit de kleuren 

roze en blauw. Hij kan van linksonder naar rechtsboven of van links naar rechts gebruikt worden, 

waarbij altijd begonnen wordt met roze.

#E20079



24   ChristenUnie Huisstijlhandboek ChristenUnie Huisstijlhandboek   25

Alwyn New Rounded Regular 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Alwyn New Rounded Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Alwyn New Rounded Light Italic 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Proxima Nova A Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Proxima Nova A ExtraBold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Lettertypes

Voor de campagne maken we gebruik van verschillende lettertypes. Dit is een combinatie 

van lettertypes zoals toegepast in de corporate huisstijl en speciaal voor de campagne uitgekozen 

lettertypes. 

Om de campagne een eigen karakter te geven, is gekozen voor het gebruik van het lettertype 

Proxima Nova. Dit is een stevig, schreefl oos lettertype. Een goed lettertype om een statement mee 

te maken. Het wordt dan ook gebruikt om de waardes te laden in combinatie met het campagne-

element, zoals ‘Talent laten bloeien. Waardevol’ (zie pagina 25).

Voor de platte tekst wordt gebruik gemaakt van het lettertype Alwyn New Rounded, hetzelfde 

lettertype als in de corporate huisstijl wordt gebruikt. 

Talent laten 
bloeien.

www.christenunie.nl/waardevol

Roll-up banner

Impact logo op wit rondje met schaduw.

Algemeen campagnebeeld of foto van 
kandidaat gemeenteraadsverkiezingen.

Kort statement + Waardevol element 
op rond kader met kleurverloop. 

URL naar campagnepagina.

Campagnemiddelen

Voor de campagne zijn diverse middelen ontwikkeld in de campagnestijl. 

De diverse uitingen zijn zo opgezet dat de foto en de tekst makkelijk te verwisselen zijn. Op die 

manier is het zowel landelijk als op gemeentelijk niveau te gebruiken. Middelen die ontwikkeld zijn 

roll-up banners, folders, fl yers en online middelen.

www.christenunie.nl/waardevolwww.christenunie.nl/waardevolwww.christenunie.nl/waardevol

Roll-up banner

Campagnemiddelen

Voor de campagne zijn diverse middelen ontwikkeld in de campagnestijl. 

De diverse uitingen zijn zo opgezet dat de foto en de tekst makkelijk te verwisselen zijn. Op die 

manier is het zowel landelijk als op gemeentelijk niveau te gebruiken. Middelen die ontwikkeld zijn 

roll-up banners, folders, fl yers en online middelen.
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Talent laten 
bloeien.

Waardevol

Dit vinden wij waardevol!

Meer weten?
www.christenunie.nl

Talent laten 
bloeien.

Waardevol

1

2

3

Meer aandacht voor duurzaam bouwen en ontwikkelen in onze stad

Nam res quis dicim facerna tiatis quaspis cusdae volesci re, tempediam, sin rescia 

doluptatur rernatur, seque nobistium aut volupta suntium nullorio.

Iedereen telt mee en ziet naar elkaar om, ook als dat wat extra moeite kost

Molorepudi rerum esequam rest ut excessendit volupti umquia nes enimil int eatem 

facillu ptatis velibus andam, ipsant aut quis por magnamus.

Goede jeugdzorg en kindvriendelijke wijken

Ihite cor am erfernatio ea volore nobitem in cus. To consedi gendit apieniet, occulparit 

mi, inulla viduciis explanto quiam, il in pelibus excerem aut aspedi optaspid.

“Unditat rendiat ureperi duciam, soluptaquid esequi veliquia 

num ex eost audaernam quia in core etur sequasitem volo in re, 

cones sit lacimillutem et latem solupta quiscim aximaxi moluptium 

latia nonsequas doluptam, etur, ipis duntis dentur aut autatinulpa 

cus molorempore vernatatium quam aliquam.”

Rebecca van Olst, 29 jaar

Flyer - Voor

Flyer - Achter

Kort statement + 
Waardevol element 
op rond kader met 

kleurverloop. 
De dekking van het 

rondje is 95%.

Kopregel

Speerpunten 

Quote 

URL  

Impact logo op wit 
rondje met schaduw.

Basis logo met pay-o� .

Foto met algemeen 
campagnebeeld of 
fotobeeld van de 
gequote persoon.

Algemeen 
campagnebeeld 
of foto van kandidaat 
gemeenteraadsverkiezingen.

Drieluik folder - 1

Drieluik folder - 2

Naam kandidaat 1

“ Nes minciusdae minus sae o�  cabor sim qui unt illoritem 

rae volupta volora quiatur? Cus res re none odignatem dit. 

Sima iliquiatiae aut laces molorerfero vendit, corunt.”

Naam kandidaat 2

“ Nes minciusdae minus sae o�  cabor sim qui unt illoritem 

rae volupta volora quiatur? Cus res re none odignatem dit. 

Sima iliquiatiae aut laces molorerfero vendit, corunt.”

Naam kandidaat 3

“ Nes minciusdae minus sae o�  cabor sim qui unt illoritem 

rae volupta volora quiatur? Cus res re none odignatem dit. 

Sima iliquiatiae aut laces molorerfero vendit, corunt.”

Naam kandidaat 4

“ Nes minciusdae minus sae o�  cabor sim qui unt illoritem 

rae volupta volora quiatur? Cus res re none odignatem dit. 

Sima iliquiatiae aut laces molorerfero vendit, corunt.”

Naam kandidaat 5

“ Nes minciusdae minus sae o�  cabor sim qui unt illoritem 

rae volupta volora quiatur? Cus res re none odignatem dit. 

Sima iliquiatiae aut laces molorerfero vendit, corunt.”

1

2

3

4

5

Onze kandidaten (5) Raak betrokken, 
zoals jij dat wilt 

Met jouw stem op de ChristenUnie zorg je ervoor dat we het verschil kunnen 

maken. Maar je kunt méér doen.

De ChristenUnie vertegenwoordigt een beweging van maatschappelijk 

betrokken christenen. Zij zorgen voor een basis van gebed, advies, vrijwilligerswerk 

en fi nanciële ondersteuning.

Er zijn verschillende mogelijkheden om betrokken te raken, op een manier 

die bij jou past. Dat kan door fi nanciële steun via een lidmaatschap, vriendschap of 

door een eenmalige donatie. Maar je helpt ons ook met gebed, je steun op internet 

en sociale media, als vrijwilliger of in een actieve rol in de partij. Landelijk of lokaal; 

de keuze is aan jou!

“ Ook jouw verhaal 
is waardevol”

Maak 
jouw stem
waardevol 

op 21 maart 
2018

Talent laten 
bloeien.

Waardevol

Talent laten 

Waardevol

Waardevol 
voor Nederland

De ChristenUnie verbindt iedereen die met God midden in de samenleving wil staan. 

En in die samenleving verantwoordelijkheid wil dragen. 

Wij streven naar een land waarin iedereen meetelt en naar elkaar omziet. Een 

samenleving die hoopvol is voor onze kinderen. Waarin zij gezond kunnen leven en de 

vrijheid hebben om te geloven. Wij werken in gemeentes, provincies en in het landelijk 

bestuur. Hoopvol en realistisch. Dat maakt ons waardevol voor Nederland.

“ Geloof een stem geven in de samenleving. Vind jij dat ook waardevol? Doe dan mee!” 

Ruimte om 
op te groeien.
Waardevol

Ruimte om 
op te groeien.
Waardevol

Waar gaan 
wij voor?

Speerpunt 1

Ulparum, o�  cium hit, sequi dolore cum 

lam que debitatur? Nam res quis dicim 

facerna tiatis quaspis cusdae volesci 

re, tempediam, sin rescia doluptatur 

rernatur, seque nobistium aut volupta 

suntium nullorio. Ci dellabo. Ita qui 

o�  ciet quodign imiligentur rem volorero 

into mos ipis ut auda dolorun totatem el 

ipsam, od quis alis de rerum il ium quam 

nis et laborporita nis et fugitam, il in et 

eos ressit ex ex eostrum.

Speerpunt 2

Laut quatum re re sequodi ut liti bea il 

ide es minis molorepudi rerum esequam 

rest ut excessendit volupti umquia nes 

enimil int eatem facillu ptatis velibus 

andam, ipsant aut quis por magnamus 

evenducit a sitincim eossimenimin 

conse poratur? Ucide verepro del ius 

ditiusdam inciae rem eliae conseque 

landanto quam que nus eatis volupta 

tioremo temolorpor santusdae. At qui 

qui voluptusdam quate ma cus.

Anisimpor reperum aut o�  citio. 

Itaquiatus, iur sam is quia cus aliqui 

repudisto dolecabo. Neque istem. Nequia 

nobis es veriae pelique.

Speerpunt 3

Nequia nobis es veriae pelique nus ea 

ipsam sus. Ihite cor am erfernatio ea 

volore nobitem in cus. To consedi gendit 

apieniet, occulparit mi, inulla viduciis 

explanto quiam, il in pelibus excerem aut 

aspedi optaspid quatibus utest volor sequo 

o�  cipsum etur molor sit magnatia nosam, 

omnihillaut et velluptius adis.

Velest labores dolorit omnim sincte 

volupta consequi cus dolor simodiandes 

maximus, optae volor sitem. Unt ipid 

ullorecum iusant et quidit laut harum ex 

esequiaes cus, in nectota esequae.

Waardevolle verhalenWaardevolle verhalen

Boratur, con plique velliqu aecatiumque 

volupta tempore natur alia corrum 

veliquis del is magnia ducil et voluptati 

ut fugiat estemolores millupta nest, natia 

sit volupta sequam dolorest, optatur 

alibusd aesequias a que quodis dias dus 

aperit erferum que pa verunt, sa pedit 

alicime rem ium event everupta commodi 

ationse repudam re ium consectet la il in 

conem et doles. 

Saïd Alaoui, 39 jaar

“Unditat rendiat ureperi duciam, 

soluptaquid esequi veliquia num ex eost 

audaernam quia in core etur sequasitem 

volo in re, cones sit lacimillutem et latem 

solupta quiscim aximaxi moluptium latia 

nonsequas doluptam, etur, ipis duntis 

dentur aut autatinulpa cus molorempore 

vernatatium quam aliquam autendu 

sciatatestem etur?” 

Rebecca van Olst, 29 jaar

Talent laten 
bloeien.

Waardevol

Hulp voor
vluchtelingen.

Waardevol

Lees meer verhalen op www.christenunie.nl/waardevol

Overzichtspagina van alle kandidaten. 
Foto en nummer in rondje, kenmerkend 

voor de campagnestijl.

Call-to-action. 
Patroon met e� ect Colour 

Burn, dekking op 20%.

Voorpagina met het algemeen 
campagnebeeld of foto kandidaat 

gemeenteraadsverkiezingen.

Introtekst. 
Afbeeldingen in rond kader 

zonder schaduw. 

Pagina met speerpunten.
Afbeeldingen in rond kader 

zonder schaduw.

Pagina met verhalen 
uit de praktijk. Pro� elfoto’s 

met schaduw.

Drieluik folder - 1

Drieluik folder - 2

Naam kandidaat 1

“ Nes minciusdae minus sae o�  cabor sim qui unt illoritem 

rae volupta volora quiatur? Cus res re none odignatem dit. 

Sima iliquiatiae aut laces molorerfero vendit, corunt.”

Naam kandidaat 2

“ Nes minciusdae minus sae o�  cabor sim qui unt illoritem 

rae volupta volora quiatur? Cus res re none odignatem dit. 

Sima iliquiatiae aut laces molorerfero vendit, corunt.”

Naam kandidaat 3

“ Nes minciusdae minus sae o�  cabor sim qui unt illoritem 

rae volupta volora quiatur? Cus res re none odignatem dit. 

Sima iliquiatiae aut laces molorerfero vendit, corunt.”

Naam kandidaat 4

“ Nes minciusdae minus sae o�  cabor sim qui unt illoritem 

rae volupta volora quiatur? Cus res re none odignatem dit. 

Sima iliquiatiae aut laces molorerfero vendit, corunt.”

Naam kandidaat 5

“ Nes minciusdae minus sae o�  cabor sim qui unt illoritem 

rae volupta volora quiatur? Cus res re none odignatem dit. 

Sima iliquiatiae aut laces molorerfero vendit, corunt.”

11

33

55

Onze kandidaten (5)

Waardevol 
voor Nederland

De ChristenUnie verbindt iedereen die met God midden in de samenleving wil staan. 

En in die samenleving verantwoordelijkheid wil dragen. 

Wij streven naar een land waarin iedereen meetelt en naar elkaar omziet. Een 

samenleving die hoopvol is voor onze kinderen. Waarin zij gezond kunnen leven en de 

vrijheid hebben om te geloven. Wij werken in gemeentes, provincies en in het landelijk 

bestuur. Hoopvol en realistisch. Dat maakt ons waardevol voor Nederland.

“ Geloof een stem geven in de samenleving. Vind jij dat ook waardevol? Doe dan mee!”

Overzichtspagina van alle kandidaten. 
Foto en nummer in rondje, kenmerkend 

voor de campagnestijl.

Introtekst. 
Afbeeldingen in rond kader 

zonder schaduw. 
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Bouwen aan 
Nederland.
Waardevol

Wat vind jij 
waardevol?

Klik hier 

Waardevol

Klik hier 

Wat vind jij
waardevol?

Staande banner - Animated Staande banner - Statisch

De Waardevol-campagne wordt ook online ingezet. Daarom is er een stijl ontwikkeld voor het 

gebruik van online banners. 

Er zijn banners opgezet in verschillende formaten. Belangrijk in de banners is de call-to-action. 

Bij de banners wordt ‘Waardevol’ in een lopende zin niet met hoofdletter geschreven en zonder 

het ChristenUnie-plusje. Het lettertype dat bij de call-to-action wordt gebruikt is Proxima Nova.

Online banners

Beeld 1 
Statement en element in 
kader met kleurverloop.

Beeld 2 
Call-to-action in kader 

met kleurverloop.

Call-to-action in wit 
kader en element in 

kader met kleurverloop.

Bouwen aan 
Nederland.
Waardevol

Wat vind jij
waardevol?

Klik hier Waardevol

Klik hier 

Wat vind jij
waardevol?

Bouwen aan Nederland. Waardevol

Klik hier Wat vind jij waardevol? 

Waardevol Klik hier 

Wat vind jij
waardevol?

Vierkante banner - Animated 

Liggende banner - Animated 

Liggende banner - Statisch

Vierkante banner - Statisch

Beeld 1 - Statement en element 
in kader met kleurverloop.

Beeld 1 - Statement en element in kader met kleurverloop.

Beeld 2 - Call-to-action in kader met kleurverloop.

Call-to-action in wit kader en element in balk met kleurverloop.

Beeld 2 - Call-to-action 
in kader met kleurverloop.

Call-to-action in wit kader en 
element in kader met kleurverloop.

Bouwen aan 
Nederland.
Waardevol

Bouwen aan Nederland. 

Wat vind jij 

Waardevol

Vierkante banner - Animated 

Liggende banner - Animated 

Liggende banner - Statisch

Beeld 1 - Statement en element 
in kader met kleurverloop.
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Basis social ads

Het raster geeft 
duidelijk aan hoeveel 
tekst er wordt gebruikt. 
Als meer dan vier vakjes 
volledig zijn gevuld, zit je 
over de 20%. 

Het logo van de 
ChristenUnie wordt 
ook meegerekend 
bij de 20%, omdat 
het een op tekst 
gebaseerd logo is.

Social Ads

Ook voor advertenties op social media is er een basis ontwikkeld voor de Waardevol-campagne. 

Voor alle social media kanalen is een basis advertentie ontwikkeld die alleen qua formaat verschilt. 

Bij het ontwerp van de advertentie is rekening gehouden met de richtlijnen van Facebook. Je mag 

niet meer dan 20% tekst in een advertentie hebben. Daarom is de advertentie zo opgemaakt dat de 

hoeveelheid tekst binnen die 20% valt.

Merchandise

Voor de ChristenUnie zijn diverse merchandise artikelen gemaakt. Hieronder een overzicht van 

de diverse middelen. Noot: Hier wordt nog het impact logo met ChristenUnie-plusje eronder 

gebruikt. Ons advies is om dit aan te passen zodra er nieuwe merchandise besteld wordt. 

Voor alle merchandise geldt dat we gebruik maken van het impact logo. Als het logo op een 

gekleurde achtergrond wordt geplaatst, wordt de witte versie van het logo gehanteerd. 

Merchandise

Voor de ChristenUnie zijn diverse merchandise artikelen gemaakt. Hieronder een overzicht van 

de diverse middelen. 

gebruikt. Ons advies is om dit aan te passen zodra er nieuwe merchandise besteld wordt. 

Voor alle merchandise geldt dat we gebruik maken van het impact logo. Als het logo op een 

gekleurde achtergrond wordt geplaatst, wordt de witte versie van het logo gehanteerd. 
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