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1. Oprichting
De Stichting werd eind december 2017 opgericht teneinde een museum te ontwikkelen in Huis Dedel
aan de Prinsegracht 15 te ’s-Gravenhage. Oprichters waren de heren Escher, Fränkel en Le Coultre.
2. Bestuur / Directie
Het bestuur van Stichting Design Museum Dedel bestond in 2018 uit:
• Martijn F. Le Coultre, voorzitter
• Max-Pieter Fränkel, secretaris, board@designmuseumdedel.nl
• Robert Neeleman, penningmeester
• Anna Zinkweg, bestuurslid
• Gielijn Escher, bestuurslid
Onbezoldigd directeur in 2018 was Almar Seinen.
Onbezoldigd curator was Lisette van Dinther, die helaas wegens ziekte haar activiteiten vanaf september
2018 moest opschorten.
3. Missie en doelstellingen
Vooruitlopend op de opening van het museum in 2019 werd het plan opgevat een zestal videoprogramma’s te
maken ter promotie van het museum.
1. De historie van Huis Dedel en de verbouwing
2. Afficheplakkers- en ontwerpers
3. De wereld van handelaren en verzamelaars van affiches in de Verenigde Staten
4. De geschiedenis en ontwikkeling van behang
5. Commercials en etherreclame
6. De IADDB en DMD
Met behulp van Han Peekel kon een start worden gemaakt met punt 3.
Zie ook de website www.designmuseumdedel.nl
4. Collecties/Depot
In 2018 groeide de collectie van zusterorganisatie Stichting het ReclameArsenaal verder uit. Het totaal van de
geregistreerde collectie, inclusief deelcollecties en langdurige bruiklenen, bestaat op dit moment uit meer dan
80.000 objecten vanaf ca. 1850 tot heden. Hieronder bevinden zich onder meer ruim 20.000 tv-commercials
en meer dan 30.000 commerciële affiches, bioscoopdia’s en overige Nederlandse reclame-uitingen
(verpakkingen, showcards, advertenties, sluitzegels, displays, emaille borden, e.d.). Daarnaast beschikt het
ReclameArsenaal over een collectie vakbladen die in zijn geheel is gedigitaliseerd en op tekst te doorzoeken.
De gehele gedigitaliseerde collectie is te doorzoeken via de International Advertising & Design DataBase
(www.iaddb.org), een initiatief van het RA.
Design Museum Dedel bezit zelf geen collecties maar kan over de collecties van het ReclameArsenaal en de
gegevens van de IADDB beschikken.
De collecties zijn ondergebracht in het aan Huis Dedel grenzende depot Laan 20 (souterrain).
5. Verbouwing museumpand
Stichting Huis Dedel, eigenaar van Huis Dedel waarin Design Museum Dedel zal worden gehuisvest, is in de
loop van 2018 begonnen met een grote restauratie van het dak en de buitenkant van het gebouw. De
verwachting is dat deze fase van de restauratie medio 2019 is afgerond, waarna het museum tentatief
geopend kan worden.
Het pand is open geweest voor het publiek tijdens de Open Monumenten Dagen 2018. Dit leidde tot een
aanloop van meer 1.000 bezoekers op één dag.
6. Sponsoren/Subsidies
Omdat het museum nog niet geopend is kon nog niet actief aan sponsorwerving worden gedaan. Wel werd
subsidie aangevraagd, maar nog niet toegezegd, met het oog op de opening in 2019 en de verdere activiteiten.
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7. Website www.designmuseumdedel.nl
In 2018 is begonnen met het ontwerp van de website www.designmuseumdedel.nl. Deze zal in 2019 gereed
komen.
8. Stichting Vrienden van Design Museum Dedel
De Stichting Vrienden van Huis Dedel is opgericht eind december 2017 voor het onderbrengen van
schenkingen en legaten van particulieren.
In 2018 bestond het bestuur van Stichting Vrienden van Huis Dedel uit:
• Martijn Le Coultre
• Max Pieter Fränkel
• Gielijn Escher
KvK nummer: 70415625
RSIN nummer: 858310715
Omdat er in 2018 nog geen activiteiten werden ontplooid is er geen financieel jaarverslag.
De financiële en verdere voor de ANBI-status van belang zijnde gegevens van de Stichting Design Museum
Dedel (vanaf oprichting) en Stichting Vrienden van Huis Dedel (in 2020 over de periode vanaf oprichting )
worden verantwoord op de website www.designmuseumdedel.nl.
9. ANBI
Stichting Design Museum Dedel is aangemerkt als een culturele ANBI. Voor de Stichting Vrienden van Huis
Dedel is de ANBI status aangevraagd.
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