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Status museum 

 

Helaas is het niet gelukt het museum te heropenen, zoals per 

15 september 2015 de bedoeling was.  

Na een aantal rechtszaken door het Affiche Museum tegen de 

verhuurder / verbouwer is het huurcontract ontbonden. Het 

affiche museum procedeerde verder tegen de eigenaren in 

verband met een schadeclaim die zij meent te hebben. Uitspraak 

door het hof in Amsterdam wordt medio 2019 verwacht.   

Tentoonstellingen 

Daar het museum permanent is gesloten, zijn er helaas geen 

tentoonstellingen gehouden. Wel is door het museum meegewerkt 

aan de expositie De kunst van Wendingen die van 3 februari tot 

21 mei 2018 werd gehouden in Museum Flehite, Amersfoort. 

Vrijwilligers 

De vrijwilligers hebben geen taak meer na de sluiting en de 

ontruiming van het pand. Zij betreuren de sluiting van het 

Affiche Museum ten zeerste. 

Toekomst plannen 

In 2019 zal in Den Haag Design Museum Dedel haar deuren openen 

in het monumentale pand Prinsegracht 15. Het bestuur van de 

Stichting Affiche Museum heeft goede hoop dat bij dit 

initiatief kan worden aangesloten. 
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Juridische structuur: 

De Stichting het AfficheMuseum werd op 22 april 2014 opgericht 

teneinde de museum activiteiten van het Affiche Museum 

Nederland in Hoorn voort te zetten. 

De Stichting Affiche Museum Nederland, die voordien het museum 

exploiteerde, ging bij juridische fusie per 1 januari 2014 op 

in de Stichting het ReclameArsenaal. Op die wijze werden de 

collecties van beide instellingen in één hand verenigd. 

Voorts werd opgericht de Stichting Vrienden van het 

AfficheMuseum. Deze stichting werft gelden teneinde de 

activiteiten van het museum te ondersteunen. 


