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Criteria voor het gebruik van het logo
Het logo 100 jaar Groote Oorlog (2014-18) werd ontwikkeld met het
oog op de herdenking van de Eerste Wereldoorlog. In aanloop naar
en tijdens de herdenkingsperiode zullen heel wat initiatieven
genomen worden door verschillende overheidsdiensten en andere
organisaties.
De verschillende instanties die betrokken zijn bij de organisatie van
het herinneringsproject, willen een coherent en kwalitatief aanbod
verzorgen. Om de bezoeker duidelijk te informeren, wordt een
uniforme communicatie opgezet. Hierbij zal het logo van het
herdenkingsproject 100 jaar Groote Oorlog (2014-18) een
prominente plaats innemen. Het logo wordt ook ingezet om de
kwaliteit van de WO I-gerelateerde projecten duidelijk aan te tonen.
Wie kan het logo gebruiken?
Initiatiefnemers die de volgende subsidies ontvangen moeten het
logo vermelden:
•
•

projectsubsidies van de Vlaamse Overheid in het kader van
de herdenking
projectsubsidies van de provincie West-Vlaanderen

Initiatiefnemers die niet tot bovenstaande categorieën behoren,
kunnen het logo aanvragen als zij voldoen aan onderstaande
criteria:
•
•

een duidelijke link hebben met het thema WO I of het
herdenkingsproject
aansluiten bij de doelstellingen van het project 100 jaar
Groote Oorlog (2014-18)

Het opzet en de doelstellingen van het herdenkingsproject vindt u
terug op de website van het projectsecretariaat.
Uitgesloten zijn:
•
•
•

projecten die een louter commercieel doel voor ogen houden
projecten die de oorlog verheerlijken
projecten die de centrale vredesboodschap van het project
niet onderschrijven

Hoe het logo aanvragen?
Initiatiefnemers kunnen hun aanvragen richten aan het
projectsecretariaat 100 jaar Groote Oorlog (2014-18) en moeten
hiervoor een goedkeuring ontvangen voor ze het logo effectief te
kunnen gebruiken in hun communicatie. De aanvraag gebeurt via
het daartoe bestemde formulier op de website.

Krijgt u de toestemming voor het gebruik van het projectlogo 100
jaar Groote Oorlog, dan mag u dit aanbrengen op iedere
informatiedrager die gebruikt wordt in het kader van het WO Ievenement (bvb. een advertentie, een audiovisuele boodschap, een
affiche, een brochure, …). U mag het logo ook gebruiken in de
correspondentie die u voert naar aanleiding van uw project.
Randvoorwaarden
Elke organisatie die het logo 100 jaar Groote Oorlog op zijn of haar
website plaatst, maakt een link naar de website van het
projectsecretariaat.
Elke organisatie die de toestemming krijgt het logo te gebruiken
wordt gevraagd om het evenement of project in te voeren in de
UiTdatabank van CultuurNet Vlaanderen.

