Tenaamstelling nationaal
In Nederland is formeel de naam: ‘Nederlandsche Tafelronde’. De
afkorting daarbij is ‘NTR’. De verwijzing naar een Nederlandse ronde tafel
is niet correct, alhoewel wel vaak gebruikt.
De formele verwijzing naar een lokale Tafel is ‘Tafel’, of ‘Tafelronde’.
Een afkorting is dan ‘TR’. In de verwijzing naar de Tafelronde, volgt
achter de naam een spatie en het nummer van de Tafelronde, desgewenst
met hierachter de oprichtingsnaam van de betreffende Tafel.
Voorbeelden
• Tafelronde 80 Hilversum
• TR 80 Hilversum
Tenaamstelling internationaal
Buiten Nederland wordt de Nederlandsche Tafelronde ook wel ‘Round
Table the Netherlands’ genoemd. Internationaal wordt een lokale Tafel
‘Round Table’ genoemd, met de bijbehorende afkorting ‘RT’.
Altijd de hoofdletter ‘T’ gebruiken
Het woord ‘Tafel’ of ‘Tafelronde’, maar ook alle aanverwante
verbuigingen of werkwoordsvormen, worden altijd met hoofdletter ‘T’
geschreven. Voorbeeld: In Nederland Tafelen Tafelaars bij hun eigen
Tafelronde graag aan een ronde tafel.
Embleem Nederlandsche Tafelronde
We kennen het nationale embleem met de bekende kleuren en gouden
omranding. In het midden is de rode roos van Tudor gepositioneerd, met
daarboven de immer wakende koning Arthur. De parten zijn afwisselend
zwart-wit, rechts te beginnen met zwart. De kleurenborders zijn rood-witblauw (verwijzing naar de Nederlandse vlag) met bovenin de oranje
wimpel.
Het embleem kan ook in zwart-wit worden gebruikt.

Embleem Round Table International (RTI)
Ten aanzien van het gebruik van het embleem van RTI zijn wij gehouden
aan de richtlijnen die zijn uitgegeven door Round Table International.
Deze zijn te vinden in het RTI Brand Manual op de RTI-website. Voor meer
informatie kan je contact opnemen met de PRO of de IRO van het
hoofdbestuur.

Logo
Ten aanzien van ons logo, sinds de AGM 2019 in Leeuwarden aangepast
aan de internationale richtlijnen, gebruiken wij deze op alle uitingen
online, offline en op bedrukking shirts als volgt:
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