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002
Partijlogo
Voltallig landelijk bestuur

De LP in vergadering bijeen op 7 oktober 2017 te Utrecht,
Gehoord de beraadslagingen over het partijlogo der vereniging,
constaterende dat:
●

●
●

Het wenselijk is de specificaties van het partijlogo vast te leggen en aan te laten sluiten bij de
opmerkingen daaromtrent, heden ten dage een cursieve fakkel en de partijnaam in blokletters
of afgekort als LP
Het partijbestuur het goeddunkt onafhankelijk van motie 001 te komen met vaste regelgeving
over beelden en uitingen namens de partij in grafische vorm.
Het onwenselijk is dat tot op heden nog altijd sprake is van het ontbreken van regels
daaromtrent en aanwezig zijn van vele oude logos in omloop in sociale media en nieuws‐ en
berichtgevingen.

overwegende dat:
●
●

●

●

Een goed aansprekend logo de partij positief bevooroordeeld ten aanzien van nieuwe
geïnteresseerden
De professionaliseringsslag van de politieke partij gebaat is bij een eenduidige regelgeving
inzake uitingen die de goedkeuring wegdragen van het partijbestuur. Waar geen twijfel meer
over mogelijk is wat het partijlogo is en waar het bestuur zijn spreekwoordelijke zege aan geeft.
De marketing, commercie en merchandise herkenbaar is en de kans dat het op het oog direct
uitgeschakeld wordt nihil is. Te denken valt aan opmerkingen over het huidige logo als ‘wat is nu
precies het beeldmerk dat herkenbaar moet zijn voor iedereen?’.
Ten lange leste te komen tot vaststelling van een eenduidig handboek inzake bijvoorbeeld een
huisstijlboek.

spreekt als haar mening en verzoekt het bestuur regels vast te leggen over het logo van de vereniging,
zowel beschreven als de cursieve fakkel als het logo zelf voor te leggen aan de leden met deze motie als
ondersteuning. En acht dit eveneens wenselijk te voltooien voor het voorjaarscongres van zegge het jaar
tweeduizend en achttien en de gedragen wens op te nemen in een huisstijlboek dat aan de leden wordt
gepresenteerd als slotsom.
Onderhoudende dat de uitslag van motie 001 invloed heeft op welke naam nu precies vast te leggen,
respecteert zij deze uitslag. De instemming van het nieuwe HR en motie 001 en motie 002 hebben een
wisselwerking op elkaar. Bij aanname en / of verwerking.

en gaat over tot de orde van de dag.

De motie vereist het quorum 1+3 aan handtekeningen, wenselijk op een separate bladzijde.

