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De IADDB richt zich op het verzamelen en ontsluiten van diverse gegevens op het gebied van 
reclame en grafische vormgeving in de breedste zin. Via de website www.iaddb.org worden 
collecties van verscheidene verzamelaars inzichtelijk gemaakt. Onder meer affiches en ander 
drukwerk, commercials, tijdschriften en monogrammen worden er ontsloten. 
In de periode 2019-2024 zullen meer collecties met behulp van de IADDB worden 
gedigitaliseerd en toegankelijk gemaakt, waaronder een omvangrijke behangcollectie van 
het bedrijf Salubra. Men streeft ernaar op internationaal niveau samen te werken en een 
toenemend aantal instituten op het gebied van grafisch design aan zich te binden. Daarnaast 
is het verder ontwikkelen en onderhouden van de website zelf een belangrijk punt, zodat 
deze de komende jaren het groeiend aantal gebruikers kan blijven dienen. 
 
De stichting zal zich in de periode 2019-2024 toeleggen op het opbouwen van een vaste 
groep sponsoren 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. 
 
Het voornemen is om in de periode 2019-2024 te komen tot een professionele organisatie 
van gesalarieerde medewerkers, zodat het bestuur meer op afstand kan gaan besturen. 
Daarbij zal de stichting zich in de komende jaren -samen met zusterorganisatie het 
ReclameArsenaal – verplaatsen naar Den Haag, waar aangesloten wordt bij het nieuwe 
Design Museum Dedel.  
 
 
-    de werkzaamheden van de stichting zijn gericht op het inventariseren en het online 
ontsluiten 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 inventariseren en het online 
ontsluiten van uitingen van reclame en grafische vormgeving. 


