Verslag en proces van de logocommissie
Op 9 oktober 2014 vond de najaars ALV plaats in Het Venster.
Het was, naast vele andere agendapunten, ook de tijd om het resultaat van de
logocommissie te tonen. Het was best een spannend en verwachtingsvol moment voor de
aanwezigen èn voor de mensen die hier ongeveer een half jaar aandacht aan hadden
besteed.
Tijdens de voorbereiding en het proces dienden de volgende vragen zich aan:
Wat te doen met de naam Het Venster, wat te doen met het nieuwe landelijke logo, wat te
doen met een kruis, wat moet het logo verbeelden?
Avonden met kopjes thee en koffie en koekjes leverden inspirerende gesprekken op tussen
de vier leden van de commissie (Jan van Donkelaar, Els de Roo, Rinie van der Leer en
ondergetekende), die zelf ook al een mooie diversiteit aan denkwerelden in zich hadden.
Al tekenend en zoekend - ook buiten deze gezamenlijke avonden om - hadden we
uiteindelijk twee logo's die we zo waardevol vonden, dat we ze wilden presenteren op de
Algemene Leden Vergadering. Beide logo’s waren overigens ontstaan uit het aloude en
welbekende NPB-logo met de vlam. De leden zouden vervolgens de keuze krijgen.
Eerst werd onze werkwijze gepresenteerd. Hierbij werd duidelijk dat de vier leden van de
commissie zich te allen tijde bewust zijn geweest van de diversiteit aan wensen voor dit logo.
Wat volgde in deze vergadering was een erg verheugend moment. Een absolute
meerderheid (met één stem onthouding) bleek enthousiast over één logo. Zelfs zo
enthousiast, dat een lid sprak van het logo als zijnde een nieuw symbool voor de vereniging!
Het is verleidelijk een toelichting te
geven op dit logo, want iedereen geeft
een eigen betekenis aan de vorm.
Enkele begrippen/thema’s kunnen we
wel meegeven: Naar binnen en naar
buiten, Aards en luchtig, Beweging,
Transparant, Doorkijk, Warm, vol
dynamiek, en de oorsprong in de V
(Venster).
En iedereen is vrij zijn of haar eigen
interpretatie daaraan te geven.
Namens de logocommissie,
Eveline de Kock

