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Stichting het ReclameArsenaal 
 
De stichting heeft in 2018 haar relatie met het AfficheMuseum omgeruild voor een relatie 
met stichting Design Museum Dedel in Den Haag. De collecties zullen in de periode 2018-
2019 worden verhuisd naar een depot bij Huis Dedel aan de Laan 20 in Den Haag. In de 
periode 2018-2022 zal de inventarisatie en ontsluiting via www.iaddb.org kunnen worden 
afgerond. Het RA is voornemens om vervolgens de lacunes in de collectie zoveel mogelijk op 
te vullen en ziet zich daarin gesteund door de Stichting Steun het ReclameArsenaal. Voorts 
zal het RA zich blijven richten op het verzamelen van actuele uitingen van design en reclame. 
Het ligt in de verwachting dat de collecties in (niet exclusief) langdurig bruikleen zullen 
worden gegeven aan Design Museum Dedel ten einde op die wijze tentoongesteld te kunnen 
worden, zoals voorheen de bedoeling was in het AfficheMuseum in Hoorn.  
 
In de periode 1998 tot 2008 was er een gilde van vrienden dat een aanmerkelijke bijdrage 
leverde op zowel financieel als ondersteunend gebied. Dit mede als gevolg van de zeer 
succesvolle tentoonstellingen Reclameklassiekers en Reclamehelden, beide gehouden in de 
Beurs van Berlage in Amsterdam. 
Doordat de focus van het ReclameArsenaal meer is gaan liggen op de inventarisatie en 
ontsluiting van de omvangrijke reclamecollecties, onder meer via de zusterorganisatie 
www.iaddb.org, is het ledental van het gilde van vrienden fors teruggelopen. De stichting zal 
zich samen met de Stichting Steun het ReclameArsenaal in de periode 2018-2022 toeleggen 
op het weer opbouwen van het gilde van vrienden en zal zich daartoe richten op: 
- bedrijven en ondernemers als vrienden sponsoren 
- stichtingen en andere instellingen die het erfgoed reclame en design een warm hart 
toedragen en financieel willen ondersteunen. 
De aldus te ontvangen gelden zullen worden besteed primair aan de inventarisatie en 
ontsluiting van de collecties van het ReclameArsenaal. Surplus gelden kunnen worden 
gebruikt om de leningen van de steunstichting terug te betalen. De steunstichting heeft 
toegezegd dat met die fondsen de aankopen van materiaal ter opvulling van de lacunes in de 
collectie kunnen worden betaald. Vanzelfsprekend dienen echter eerst de achterstanden in 
inventarisatie te zijn ingelopen om te voorkomen dat doublures worden verworven.  
 
Het voornemen is om in de periode 2018-2022 te komen tot een professionele organisatie 
van gesalarieerde medewerkers, zodat het bestuur meer op afstand kan gaan besturen. 
 
-    de werkzaamheden van de stichting zijn gericht op het verwerven, inventariseren, 
ontsluiten, behouden, en tentoonstellen van uitingen van reclame en grafische vormgeving. 
-    De fondsen worden verworven met gerichte campagnes op bedrijven, ondernemers en 
instellingen.  
-    De fondsen en het vermogen zullen worden beheerd op conservatieve wijze door het 
aanhouden van banktegoeden. 
-    De fondsen en het vermogen zullen worden besteed aan het verwerven, inventariseren, 
ontsluiten, behouden, en tentoonstellen van uitingen van reclame en grafische vormgeving. 
 


