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Ugchelen, september 2020
Aan alle bezoekers van Ugchelen.nl,
Allereerst zijn wij blij dat u voor onze vereniging die al meer dan 107 jaar actief is in
Ugchelen, een warm hart heeft!
Dit bericht is om u te informeren over twee positieve ontwikkelingen: 1) onze nieuwe UBhuisstijl, 2) de wervingsplannen nieuwe leden.
Nieuwe huisstijl
De vereniging Ugchelens Belang (UB) heeft de corona-periode gebruikt om hard te werken
aan de mogelijkheden om nieuwe leden te werven. Daarvoor bleek modernisering van de
huidige huisstijl noodzakelijk en zijn in lijn daarmee intussen aantrekkelijke wervingsflyers
en activiteitenposters ontwikkeld. Ook deze brief is in de nieuwe huisstijl. Daarnaast wordt
deze oude website vervangen door een nieuwe frisse website. Per 5 september is de website
www.ugchelensbelang.nl live gegaan. Een belangrijk onderdeel van de website is dat nieuwe
leden zich voortaan gemakkelijk elektronisch kunnen aanmelden. Een aantal praktische
drempels om lid te worden is daarbij weggehaald. Wel zo gemakkelijk.
Het verhaal achter het nieuwe logo
Het nieuwe logo staat linksboven aan deze brief. Het verhaal hierachter is als volgt:
✓ het nieuwe logo appelleert aan het dorpsgevoel en saamhorigheid binnen de vereniging.
✓ het woordje [Ugchelens] heeft een traditioneler lettertype passend bij een vereniging met
veel traditie.
✓ het woordje [Belang] heeft een moderner lettertype passend bij de vereniging die
moderniseert en die daardoor ook jongere mensen aanspreekt.
✓ de drie poppetjes symboliseren drie generaties die allemaal welkom zijn bij UB:
1) een oma/ opa, 2) de moeder/ vader en 3) een kind/ de kinderen.
✓ het logo met de kleuren blauw en groen is een knipoog naar de Ugchelense vlag. Dit geldt
ook voor de blaadjes in de U. Dit is gedaan om de herkenbaarheid verder te verhogen.
Meer informatie
Over onze nieuwe huisstijl en de komende ledenwerfactie wordt in de Bron van 26 augustus
een vooraankondiging gedaan. Vanaf 8 september worden de bestaande leden hierover per
brief geïnformeerd. Daarna worden steeds meer communicatiemiddelen omgezet in de nieuwe
huisstijl; zoals het logo op ons dorpshuis en onze facebookpagina’s. Wij vinden het belangrijk
om u als een van de eersten te informeren zodat u weet wat er speelt. En natuurlijk zijn wij
ook gewoon een beetje trots om dit met u te delen!
Namens het bestuur van Vereniging Ugchelens Belang
Hartelijke groet,
Monique Nijhof
Secretaris
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Bijlage: impressie nieuwe huisstijl
Nieuwe huistijlitems vanaf 1 september 2020:

Nieuwe website www.ugchelensbelang.nl vanaf 1 september 2020:

