
Aanvrager Plaats Korte projectsamenvatting Toekenning

Alexander Stichting voor Russisch-Orthodoxe Kunst KAMPEN

Het coronaproof maken van het Ikonenmuseum in Kampen. 

Zo worden er extra hygiënemaatregelen getroffen door het 

aanschaffen van desinfectiezuilen en wordt er een 

professionele publieksbegeleider ingehuurd om toe te zien op 

de coronamaatregelen. De tijdelijke tentoonstelling 'Inspiratie - 

een ontmoeting tussen Helmantel en Ikonen' wordt deels 

online aangeboden. Zo wordt er een online lesprogramma 

ontwikkeld voor scholen en wordt er een film gemaakt waarbij 

de kijker meegenomen wordt langs de expositie. Om het 

publiek te informeren over deze tentoonstelling wordt er een 

PR-campagne gestart. Ten slotte draagt het Kickstart 

Cultuurfonds bij aan het tekort dat ontstaat doordat er veel 

minder publiek bereikt kan worden. € 22.474,00

Anne Frank Stichting AMSTERDAM

Aanpassen van het virtuele programma 'Achterhuis Online' 

van het Anne Frank Huis in Amsterdam. Het programma wordt 

verbeterd en uitgebreid en zal 250 virtuele live tours door het 

museum omvatten en 4 bijzondere virtuele live programma's, 

in de periode juli t/m december 2021. € 35.767,00

B.V. Panorama Mesdag 'S-GRAVENHAGE

Museum Panorama Mesdag in Scheveningen ontvangt een 

bijdrage voor het uitvoeren van een marketing & 

communicatiecampagne ten behoeve van de heropening, het 

organiseren van online lezingen, inzet van extra 

publieksbegeleiding en het aanbieden van online lessen. € 35.590,00

Bernard Weenink Stichting GROENLO

In het kader van een groter revitaliseringsproject van 

openluchtmuseum Erve Kots maakt de stichting de 

publieksontvangst veiliger door doorgangen in de 

binnenruimte te verbreden, de routing aan te passen en 

looppaden in de buitenruimte uit te breiden. De bijdrage van 

Kickstart Cultuurfonds is specifiek bestemd voor deze 

aanpassingen. € 12.000,00

Carnegie-Stichting 'S-GRAVENHAGE

De ontwikkeling van virtuele tours voor het Vredespaleis in 

Den Haag. Op deze manier kan het publiek coronaproof een 

rondleiding krijgen. € 4.500,00

De Drentse Vereniging "'t Volk van Grada" EMMEN

Corona-proof herinrichting van de begane grond en zolder van 

rijksmonument de Museumboerderij in Emmen. Er worden 

onder andere mobiele informatiepanelen, mediasystemen, 

vitrines, beamers, schermen en grote tafels aangeschaft. € 22.160,00

De Zaansche Molen KOOG AAN DE ZAAN

De vereniging Zaansche Molen ontvangt een bijdrage voor 

extra marketinginspanningen om bezoekers te verleiden het 

museum en de molens te bezoeken. € 10.800,00

Doornburgh Real Estate B.V. UTRECHT

De bijdrage van Kickstart Cultuurfonds aan buitenplaats 

Doornburgh is bestemd voor aanpassing van presentaties en 

het opzetten van extra activiteiten om een groter publiek op 

een veilige manier te kunnen ontvangen. Ook wordt de 

bijdrage ingezet voor extra schoonmaakkosten en extra 

publieksmedewerkers. € 19.414,00

Fries Museum LEEUWARDEN

Tekortfinanciering van de tijdelijke tentoonstelling 'Haute 

Bordure' die van half maart tot half juli te zien is in het Fries 

Museum . Vanwege de coronamaatregelen zullen zij niet al 

het publiek kunnen verwelkomen waar oorspronkelijk rekening 

mee werd gehouden. € 78.460,00

Gemeente Dordrecht DORDRECHT

De bijdrage aan het Dordrechts Museum is bestemd voor 

extra beveiligers en floormanagers tijdens de tentoonstelling 

'In het licht van Cuyp'. Deze tentoonstelling is van 3 oktober 

2021 tot en met 6 maart 2022 te zien. De bijdrage is bestemd 

voor de extra kosten in 2021. € 80.000,00

Gemeente Maastricht MAASTRICHT

Centre Céramique in Maastricht ontvangt een bijdrage om de 

nieuwe erfgoedpresentatie ook toegankelijk te maken binnen 

de 1,5-metersamenleving, zodat het publiek op veilige wijze de 

geschiedenis van de stad Maastricht tot zich kan nemen.    € 65.023,00

Gemeente Tiel TIEL

Flipje en Streekmuseum Tiel wil het bestaande educatie-

aanbod voor jonge kinderen aanpassen zodat ze corona-proof 

dit aanbod weer kunnen aanbieden aan hun publiek. Het gaat 

om de aanschaf van zogeheten 'Tellmies', een interactieve (en 

aaibare) gids. € 11.630,00

Grafisch Museum Groningen GRONINGEN

Een bijdrage om de tentoonstelling 'Ettema-Treur' naar het 

museum te halen en suppletie op verwachte achterblijvende 

inkomsten. De tentoonstelling is te bezoeken vanaf 10 juli voor 

een periode van 14 weken. € 16.301,00

Grafisch Museum Groningen GRONINGEN

Verlenging en digitalisering van de tentoonstelling over het 

werk van H.N. Werkman en compensatie van 

inkomstenderving uit de kaartverkoop. € 25.299,00

Het Nationaal Modelspoor Museum SNEEK

De bijdrage van Kickstart Cultuurfonds is bestemd voor een 

coronaproof mobiel treincafé en de inhuur van een tijdelijke 

cateringmedewerker voor Het Nationaal Modelspoor Museum 

in Sneek. € 23.068,00

Het Spoorwegmuseum (SpM) UTRECHT

Het Spoorwegmuseum in Utrecht ontvangt een bijdrage voor 

het aanpassen en coronaproof maken van het negendaagse 

evenement Techlab XL tijdens de herfstvakantie 2021. 

Concreet gaat het onder andere om de inhuur van extra 

museumdocenten, het weersbestendig maken van de 

tentoonstelling en extra marketingkosten. € 27.762,50

Historische Vereniging Nieuw-Buinen/Buinerveen NIEUW-BUINEN

Historische Vereniging Nieuw-Buinen / Buinerveen realiseert 

na een brand een nieuwe plek voor het Glasmuseum, in 

samenwerking met de bibliotheek. Kickstart Cultuurfonds 

ondersteunt aanpassingen met betrekking tot 

coronamaatregelen. Dit betreffen onder andere spatschermen, 

professionele dispensers, routingmateriaal en hoesjes voor 

luisterhoorns. € 5.000,00

IJmuider Stichting Zee- en Havenmuseum De Visserijschool IJMUIDEN

Met de bijdrage van Kickstart Cultuurfonds gaat het Zee- en 

Havenmuseum De Visserijschool te IJmuiden het 

ventilatiesysteem in de filmzaal aanpassen zodat daar op 

veilige wijze weer publiek ontvangen kan worden. € 9.990,00



Kunstvereniging Diepenheim DIEPENHEIM

Kunstvereniging Diepenheim ontvangt een bijdrage voor de 

inhuur van extra oproepkrachten, een landelijke PR campagne 

na opening, de aanschaf van grotere lees- en werktafels en 

voor de ontwikkeling van een podcast serie over de 

museumtuinen. € 42.276,00

Museum aan het Vrijthof MAASTRICHT

Extra publieksvoorzieningen en aanpassingen aan de publieke 

ruimte en het ticketsysteem zorgen ervoor dat Fotomuseum 

aan het Vrijthof in Maastricht weer veilig open kan. € 20.045,00

Museum Het Schip AMSTERDAM

Museum het Schip in Amsterdam ontvangt een bijdrage voor 

het corona-proof maken van de locatie De Dageraad, 

aanschaf van hygiënemateriaal, inzet extra 

publieksmedewerkers en het verlengen van haar 

tentoonstelling 'Bruno Taut' tot september 2021. € 26.320,00

Museum Klok & Peel ASTEN

Museum Klok en Peel in Asten ontvangt een bijdrage van 

Kickstart Culturfonds om één van de tentoonstellingszalen 

genaamd 'Het luiden van de Klok' corona-proof te herinrichten. € 28.955,00

Museum van het Nederlandse Uurwerk ZAANDAM

Museum Zaanse Tijd in Zaandam ontvangt een bijdrage van 

het Kickstart Cultuurfonds voor het inzetten van extra 

vrijwilligers en de aanstalling een vaste medewerker waardoor 

publiek weer veilig ontvangen kan worden. € 33.600,00

Muzee Scheveningen 'S-GRAVENHAGE

Muzee Scheveningen ontvangt een bijdrage voor de realisatie 

van een multimediatour in de openbare ruimte waarbij 

verhalen van oud-vissers centraal staan, om na de lockdown 

extra museumbezoek op gang te brengen. € 20.000,00

Muzee Scheveningen 'S-GRAVENHAGE

Een bijdrage voor het plaatsen en inrichten van een tent op de 

binnenplaats van het museum. Hierdoor kunnen er op een 

veilige manier weer lezingen en bijeenkomsten gehouden 

worden en kan het museumcafé weer open. Dit leidt tot een 

toename van het aantal bezoekers. € 18.500,00

Nationale Stichting De Nieuwe Kerk AMSTERDAM

Een tegemoetkoming in de tekortfinanciering van de 

tentoonstelling 'Flagship Exhibition World Press Photo 2021' in 

De Nieuwe Kerk te Amsterdam, van 26 mei tot en met 29 

augustus 2021. € 100.000,00

R.T.M. Ouddorp OUDDORP

Stichting v/h Rotterdamsche Tramweg Maatschappij (RTM) 

maakt het museumterrein corona-proof met looproutes, 

eenrichtingsverkeer, schermen en hygiënemaatregelen. Ook 

de informatievoorziening wordt geschikt gemaakt voor 

voorlichting en monitoring. € 9.867,00

SALUUT Museumkwartier Hellevoetsluis HELLEVOETSLUIS

Aanpassingen voor de veiligheid van bezoekers voor de 

tentoonstelling 'Stroomversnelling' van Museumkwartier 

Hellevoetsluis die loopt van mei tot en met oktober 2021. 

Hieronder vallen publieksinformatie, mondkapjes, 

desinfectiezuilen, routing, hekken, vloerstickers, het kunnen 

reserveren van tijdslots en extra schoonmaakdiensten bij 

garderobe en toiletten. € 38.739,00

Schermer Molens Stichting SCHERMERHORN

Schermer Molens Stichting ontvangt een aanvulling op een 

eerdere donatie, bestemd voor aanpassingen aan de molen 

en expositieruimte, teneinde bezoekers op een veilige manier 

te kunnen ontvangen. € 11.500,00

St.Cobra Museum voor Moderne Kunst Amstelveen AMSTELVEEN

Extra publieksvoorzieningen en aanpassing van de 

buitenruimte ten behoeve van de tijdelijke tentoonstelling 

'Frida Kahlo & Diego Rivera, A Love Revolution' die loopt van 

28 mei tot en met 26 september 2021 in het Cobra Museum in 

Amstelveen. € 90.264,00

Stg. Historische tuinderij Lent-Stichting Warmoes LENT

Het creëren van een meer dynamische publiekspresentatie 

voor Historische Tuinderij Warmoes te Lent is zodat het 

publiek op een veilige coronaproof manier het verhaal van de 

tuin kan ervaren. € 24.851,00

Stichting "De Nollen" AMSTERDAM

De creatie van een tweede educatieruimte zodat groepen en 

schoolklassen veilig ontvangen kunnen worden in museum De 

Nollen in Den Helder. € 15.000,00

Stichting "OBSERVEUM museum & sterrenwacht Burgum" BURGUM

Een bijdrage aan Observeum - Museum & Sterrenwacht in 

Burgum om de door de nieuwe looproutes verloren gegane 

ruimte weer geschikt te maken voor presentaties. Hierdoor 

verwacht het museum in de tweede helft van 2021 meer 

bezoekers te kunnen trekken. € 7.950,00

Stichting "OBSERVEUM museum & sterrenwacht Burgum" BURGUM

Een bijdrage aan Observeum - Museum & Sterrenwacht in 

Burgum om de ventilatievoorziening in het planetarium te 

verbeteren. Hierdoor kunnen bezoekersgroepen en 

schoolklassen het planetarium weer coronaproof bezoeken. € 5.980,00

Stichting ABC Haarlem, Architectuur en Bouwhistorie HAARLEM

Het ABC Haarlem is het centrum voor architectuur en 

stedenbouw van Haarlem en de regio Kennemerland. Met de 

bijdrage van Kickstart Cultuurfonds gaan ze tien livestreams 

organiseren rondom hun tentoonstellingen. Daarnaast is de 

bijdrage bedoeld voor het tekort op de publieksinkomsten dat 

ontstaat op de fysieke tentoonstellingen. € 11.553,00

Stichting 'Amelander Musea' NES

Stichting Amelander Musea ontvangt een bijdrage ten 

behoeven van een interactief educatiepakket gericht op 

kinderen van het basis- en voortgezet onderwijs waarmee het 

natuurcentrum Ameland bezoekers waardevolle kennis over 

Amelander natuur meegeeft. € 25.000,00

Stichting 'Amelander Musea' NES

Het implementeren van een online reserveringssysteem voor 

de acht musea en excursies binnen de Stichting Amelander 

musea, zodat aanvrager de publiekstromen binnen de corona-

richtlijnen kan organiseren. € 9.000,00

Stichting Amsterdam Museum AMSTERDAM

Het Amsterdam Museum ontvangt een bijdrage voor extra de 

kosten die gepaard gaan met de verlenging van de 

tentoonstelling over de Gouden Koets: een ruimere 

overkapping voor bezoekers, plastic afscherming bij slecht 

weer en een droogloop tussen museum en behuizing. € 97.014,00

Stichting AVL Mundo ROTTERDAM

AVL Mundo ontvangt een bijdrage voor het coronaproof 

toegankelijk maken van de tentoonstellingsruimtes (extra 

hosts, hygiëne maatregelen en digitaal beschikbaar maken 

van het aanbod) tijdens de tentoonstellingen 'FAKE ME HARD' 

en de 'BRUTUS Award'. € 51.200,00



Stichting Bakkerij Museum De Oude Bakkerij MEDEMBLIK

De Oude Bakkerij is een bakkerijmuseum in Medemblik. De 

donatie van het Kickstart Cultuurfonds is specifiek bedoeld 

voor de coronaproof aanpassingen binnen de reeds 

bestaande verbouwingsplannen, zoals hygiënemaatregelen en 

betere doorstroom in het pand. € 22.410,00

Stichting Beeld en Geluid Den Haag 'S-GRAVENHAGE

Stichting Beeld en Geluid Den Haag ontvangt een bijdrage 

voor de ontwikkeling van een educatief spel om een veilig 

museumbezoek voor schoolklassen mogelijk te maken, het 

maken van een explainer video 'veilig museumbezoek', een 

outdoor campagne t.b.v. de 'World Press Photo Expositie 

2021' en compensatie voor achterblijvende inkomsten voor 

diezelfde tentoonstelling. € 35.430,00

STICHTING BEHEER EN BEHOUD MUSEUMCOLLECTIE BOXTEL BOXTEL

Aanpassingen aan de publieke ruimte en de inhuur van extra 

personeel om bezoek aan Museum Boxtel weer mogelijk te 

maken. € 11.309,00

Stichting Behoud Dorpskerk Wilp WILP

Aanpassingen voor het veilig openen van Dorpskerk Wilp in 

de IJsselvallei. Het betreft maatregelen als aanschaf van 

handdoekdispensers, desinfecterende handgel, routing, 

vitrinekast, extra personeel, communicatie, audiotour en een 

informatiezuil annex desinfectiezuil. € 11.301,00

Stichting Bevrijdingsmuseum Zeeland NIEUWDORP

Het Bevrijdingsmuseum in Nieuwdorp (Zeeland) wil de 

veiligheid van de bezoekers, vrijwilligers en collectie 

waarborgen. Er kunnen minder vrijwilligers worden ingezet en 

daarom wil het museum twee multimediale presentaties met 

historische en objectinformatie plaatsen in de noodkerk van 

Ellewoutsdijk. € 7.500,00

Stichting Boerderijmuseum De Bovenstreek OLDEBROEK

Verplaatsen van de entree en kantine van Boerderijmuseum 

De Bovenstreek in Oldebroek, Gelderland, om te kunnen 

voldoen aan de 1,5-meter situatie. Tevens het aanbrengen 

van publieksvoorzieningen ten behoeve van de veiligheid, 

zoals spatschermen en desinfectiezuilen. € 36.000,00

Stichting Borger Prehistorie Hart van Nederland BORGER

Het aanpassen van de looproutes in het museumcafé door 

scheidingsobjecten te plaatsen. Hierdoor kan ook in het 

museumcafé 1,5 meter afstand gewaarborgd worden. 

Daarnaast gaat het museum coronaproof workshops voor 

gezinnen. € 9.738,00

Stichting Brouws Museum BROUWERSHAVEN

Brouws Museum plaatst touchscreens in de expositieruimtes 

om bezoekers ook zonder rondleider alle informatie rondom de 

collectie tot zich te laten nemen. Met een additioneel 

publiciteitsbudget wil het museum het publiek op de hoogte 

stellen van een aangepaste, veilige situatie in het museum. € 5.750,00

Stichting buitenplaats Kasteel Wijlre WIJLRE

Buitenplaats Kasteel Wijlre gaat met de bijdrage van Kickstart 

Cultuurfonds een aantal aanpassingen doorvoeren zodat 

bezoekers veilig het museum kan bezoeken. Zo wordt het 

kassa- en reserveringssysteem aangepast, worden er extra 

publieksbegeleiders ingehuurd, wordt het park opnieuw 

ingericht met zitplaatsen, en worden er extra hygiëne 

maatregelen getroffen. Om bezoekers te attenderen op het 

veilige bezoek wordt er extra ingezet op communicatie. € 81.570,00

Stichting Bunkerbehoud Terschelling WEST-TERSCHELLING

Stichting Bunkerbehoud Terschelling gaat een vijftal bunkers 

op het terrein contactvrij ontsluiten. Door middel van een QR 

code kunnen de bezoekers dan zelf de deuren van de bunkers 

openen. De receptie kan op die manier goed in de gaten 

houden hoeveel bezoekers er in de bunkers zijn en zo de 

veiligheid waarborgen. € 3.286,00

Stichting Cultuurhistorisch Streek- en Handkarren Museum De Wemme ZUIDWOLDE

Aanpassing van Museum de Wemme. Door de aanschaf van 

desinfectiezuilen, bewegwijzeringsstickers en een systeem 

voor audiotours kan er een veiliger bezoek worden geboden 

aan bezoekers. Daarnaast komt er een online 

reserveringssysteem. Door middel van de inhuur van een PR-

bureau wil het museum mensen informeren en verleiden voor 

een museum bezoek. € 6.800,00

Stichting De Bastei NIJMEGEN

De Bastei uit Nijmegen ontvangt een bijdrage voor het creëren 

van een 3D-variant van haar Virtual Reality experience. 

Hiermee wordt De Bastei in staat gesteld om grotere groepen 

te ontvangen op dit onderdeel van haar programmering en 

verwacht het museum dit jaar 25 schoolklassen te 

verwelkomen. € 15.863,00

Stichting De Domijnen SITTARD

De bijdrage van Kickstart Cultuurfonds aan De Domijnen in 

Sittard-Geleen komt ten goede aan het herinrichten van de 

vaste collectie t.b.v. de routing en zichtbaarheid op anderhalve 

meter afstand, het realiseren van een digitale tour met QR-

codes en het corona-proof maken van bestaand 

educatiemateriaal. € 12.366,00

Stichting De Museumfabriek ENSCHEDE

Om het publiek met de nu geldende maatregelen veilig te 

kunnen ontvangen is het nodig om de entree van het museum 

te verplaatsen. Met de bijdrage van Kickstart Cultuurfonds 

wordt een nieuwe entree gerealiseerd zodat bezoekers veilig 

het museum kunnen betreden. Daarnaast worden ook de 

toiletgroepen aangepast en groter gemaakt zodat deze ook 

voor mensen met een fysieke beperking goed te gebruiken zijn 

in de 1,5-meter-situatie. € 75.575,00

Stichting De Wieger DEURNE

De bijdrage van Kickstart Cultuurfonds aan Museum De 

Wieger in Deurne komt ten goede aan het coronaproof maken 

van de tuin bij het museum. Het betreft onder andere de 

aanschaf van een extra tent, meubilair en verlichting om 

programmering ook buiten te kunnen laten plaatsvinden. € 4.700,00

Stichting Design Museum Den Bosch 'S-HERTOGENBOSCH

Tekortfinanciering van de tijdelijke tentoonstelling 'Radical 

Austria: Everything is Architecture' in het Design Museum in 

Den Bosch over het werk van De Oostenrijkse Avant-Garde in 

de jaren '60 en '70. Deze tentoonstelling is te zien tot 3 

oktober 2021. € 100.000,00

Stichting Deventer Verhaal DEVENTER

Aanpassingen aan het Speelgoedmuseum Deventer om het 

corona-proof te maken. Het betreft een nieuwe routing door 

het museum, invoering van het coronaprotocol, een pr-

campagne en externe personeelskosten. € 64.610,00



Stichting Discovery Museum KERKRADE

Aanpassingen aan de entree van Museum Continium in 

Kerkrade, om bezoekersstromen goed te kunnen reguleren. 

Het betreft onder meer een andere ingang met software voor 

toegangspoortjes, een mobiele balie, verplaatsing van de 

receptiebalie en verplaatsen van de ingang van de 

museumshop. € 75.000,00

Stichting Discovery Museum KERKRADE

Discovery Museum in Kerkrade ontvangt een tegemoetkoming 

in de verminderde publieksinkomsten van de interactieve 

tentoonstelling 'Stad in de Steigers' die van 1 juni t/m 31 dec 

2021 in samenwerking met IBA (Deutsche Internationale Bau 

Ausstellung) wordt georganiseerd. € 48.752,00

Stichting DOMunder UTRECHT

Stichting DOMunder maakt het Paleis Lofen 'coronaproof' en 

daarmee toegankelijk voor publiek dankzij bouwkundige en 

klimaattechnische aanpassingen. € 45.737,00

Stichting Drents Museum ASSEN

Het Drents Museum ontvangt suppletie op achterblijvende 

inkomsten van twee wisseltentoonstellingen. Concreet gaat 

het om de tentoonstelling 'Henk Helmantel. Meesterschilder' 

en 'Play' van Tamara Muller. € 100.000,00

Stichting Drukkerijmuseum Meppel MEPPEL

Aanschaf van een nieuw kassasysteem dat geschikt is voor e-

ticketing voor het Drukkerijmuseum in Meppel. € 6.422,00

Stichting Dudok Architectuur Centrum HILVERSUM

De bijdrage van Kickstart Cultuurfonds is expliciet bedoeld 

voor drie virtuele rondleidingen die per week drie keer online 

bij te wonen zijn. Tevens worden er drie interviews met 

architecten gehouden die eveneens online terug te kijken zijn. € 10.500,00

Stichting Duivenvoorde VOORSCHOTEN

Met de bijdrage van Kickstart Cultuurfonds gaat Kasteel 

Duivenvoorde een nieuw reservingssysteem aanschaffen 

waardoor de publieksstromen beter te reguleren zijn. 

Daarnaast wordt ook de buitenruimte coronaproof ingericht. € 20.523,00

Stichting Elisabeth Weeshuis Museum CULEMBORG

Coronagerelateerde aanpassingen voor de tentoonstelling 

'Genoeg voor een heel weeshuis!' van het Elizabeth 

Weeshuismuseum in Culemborg met een randprogrammering. € 10.670,00

Stichting Erfgoed Gelderland ARNHEM

Gecombineerde bijdrage van zes erfgoedinstellingen die 

vallen onder Erfgoed Gelderland die in deze als penvoerder 

optreedt. Het gaat concreet om de organisaties te helpe het 

publiek weer te laten genieten van het Gelderse erfgoed. 

Aanpassingen hebben betrekking op het coronaproof maken 

van de erfgoedinstellingen, maar ook voor 

communicatiekosten om het publiek te informeren en te 

verleiden om een bezoek te brengen. € 72.801,00

Stichting Erfgoedcentrum Tongerlohuys ROOSENDAAL

Met ondersteuning van Kickstart Cultuurfonds kan Stichting 

Erfgoedcentrum Tongerlohuys de tentoonstelling 'Hemel en 

Aarde' verlengen met vier maanden en kunnen zij extra 

communicatie-activiteiten opzetten om het publiek daarover te 

informeren. € 6.000,00

Stichting Euregio Publiekscentrum voor Sterrenkunde LATTROP-BREKLENKAMP

Cosmos Sterrenwacht in Lattrop (OV) gaat fors verbouwen om 

de inrichting aan te passen aan de 1,5 criteria. Ook een nieuw 

kassasysteem maakt deel uit van de aanpassingen. € 67.850,00

Stichting Eusebius Arnhem ARNHEM

Aanpassing van de publieke ruimte en 

informatievoorzieningen om de bezoekersstromen en -

beleving te verbeteren van de Eusebiuskerk in Arnhem. Het 

gaat om narrowcasting, signing en faciliteiten als 

desinfectiezuilen en afzetpaaltjes. € 61.939,00

Stichting Exploitatie Grote Kerk Veere VEERE

Ontwikkeling van een augumented reality app voor de Grote 

Kerk van Veere zodat bezoekers de collectie kunnen ervaren 

zonder plaats te hoeven nemen in installaties. Dit draagt bij 

aan een veiligere beleving voor de bezoeker. € 31.560,00

Stichting Exploitatie Industrieel Smalspoormuseum ERICA

Een bijdrage voor het inrichten van een corona-proof looproute 

door het binnenmuseum van het Industrieel Smalspoor 

Museum. De bijdrage van Kickstart Cultuurfods is specifiek 

bedoeld voor de bestickering van de vloer, vloerbedekking met 

route aanwijzing, een museumboekje met informatie over de 

route en een extra kassa voor kaartverkoop. € 19.755,00

Stichting Fashion for Good AMSTERDAM

Het Fashion for Good museum in Amsterdam ontvangt een 

bijdrage voor het maken van aanpassingen aan de publieke 

ruimte om de afstand tussen bezoekers te kunnen waarborgen 

en voor implementatie van een nieuw ticketsysteem. € 7.447,00

Stichting Fashion for Good AMSTERDAM

Fashion for Good museum in Amsterdam voert een 

videocampagne uit met als doel om nieuwe bezoekers te 

werven. Daarnaast ontwikkelt het museum een interactieve 

audiotour voor de tentoonstelling 'GROW'. € 19.400,00

Stichting Forteiland Pampus MUIDEN

Tekortfinanciering van een tijdelijke tentoonstelling over de 

vogels van het IJsselmeer en van een scheepshoornconcert 

van Christof Schläger zodat het publiek weer naar Forteiland 

Pampus komt. Ook communicatiekosten, extra aanpassingen 

aan de routing en audiotour worden ondersteund. € 14.141,00

Stichting Forum Groningen GRONINGEN

Aanpassen van de expositie 'Game On: 150 years of 

videogames' in cultuurcentrum Forum Groningen om het 

publiek veilig te kunnen ontvangen en extra 

publieksbegeleiders en schoonmakers te kunnen inzetten. 

Tevens een bijdrage in de communicatie om publiek te werven 

en informeren. € 42.000,00

Stichting Forum Groningen GRONINGEN

Suppletie op achterblijvende inkomsten uit kaartverkoop van 

de internationale expositie 'The Art of Aardman' in het 'Forum 

Groningen' en een bijdrage voor een gerichte 

marketingcampagne. € 60.000,00

Stichting Fotodok UTRECHT

De bijdrage van Kickstart Cultuurfonds aan Stichting Fotodok 

is bestemd voor de coronagerelateerde, extra 

marketinginspanningen om meer publiek te werven voor de 

online versies van de Book Club in oktober en december 

2021. € 23.780,00



Stichting Fotografie Museum Amsterdam AMSTERDAM

Tekortfinanciering voor zeven tentoonstellingen voor de 

periode van juli tot en met december 2021. Foam verwacht dit 

jaar slechts 25% van de reguliere betalende bezoekers 

waardoor er fors minder publieksinkomsten worden behaald. € 40.191,00

Stichting Fries Landbouwmuseum LEEUWARDEN

Met de aanschaf van een nieuw online kassasysteem kunnen 

bezoekers via de eigen website voortaan online 

entreebewijzen kopen en een timeslot reserveren waardoor ze 

veilig in beperkte groepen het Fries Landbouwmuseum 

kunnen bezoeken. € 3.295,00

Stichting Fries Natuurhistorisch Museum LEEUWARDEN

De bijdrage aan Natuurmuseum Fryslân in Leeuwarden is 

bestemd voor tekortfinanciering voor de tentoonstelling 'GIF' 

en nieuwe touchscreens met interactieve pennen in het 

museum voor een veiliger bezoek. € 14.016,00

Stichting Fries Scheepvaartmuseum SNEEK

Het Fries Scheepvaartmuseum gaat met de bijdrage van 

Kickstart Cultuurfonds het kassa-systeem aanpassen, de 

professionele schoonmaak continueren en een 

publiekswervingscampagne starten. € 34.203,00

Stichting GeoFort HERWIJNEN

Aanpassingen waardoor het Geofort bezoekers ook bij slecht 

weer buiten een droge plaats kan aanbieden. Hiervoor worden 

educatieve spellen ontwikkeld waardoor er binnen de 

overkapping nog iets te doen is. Daarnaast verbeteren ze de 

interface van het ticketingsysteem zodat vrijwilligers hiermee 

uit de voeten kunnen. Verder is er een bijdrage voor 

communicatieactiviteiten. € 48.500,00

Stichting Goudse Sint-Jan GOUDA

De Stichting Goudse Sint-Jan, de Synagoge van Enschede, 

de Utrechtse Dom, de Kathedraal van Haarlem, Cenakelkerk, 

de Grote Kerk Breda en de Walburgiskerk Enschede 

ontvangen een bijdrage voor de ontwikkeling en aanschaf van 

een Whisper Guide op de audiotour. € 31.660,00

Stichting Groede GROEDE

Aanpassingen voor openluchtmuseum 't Vlaemsche Erfgoed 

in Groede (Zeeland) zodat het publiek veilig ontvangen en 

voorgelicht kan worden in de Lutherse Kerk. De donatie is 

specifiek bestemd voor de film en de personele inzet. € 9.500,00

Stichting Haags Historisch Museum 'S-GRAVENHAGE

Het Haags Historisch Museum ontvangt een tegemoetkoming 

in misgelopen publieksinkomsten voor de tijdelijke 

tentoonstelling 'Schatten uit het depot' die in 2021 te zien zal 

zijn. € 43.475,00

Stichting Haarlemmermeermuseum De Cruquius CRUQUIUS

Aanpassing van het educatiepakket voor scholen en een 

corona-gerelateerde publiciteitscampagne voor het 

Haarlemmermeermuseum De Cruquius, zodat zij meer 

scholieren en bezoekers kunnen bereiken in 2021. € 15.570,00

Stichting Haarlemmermeermuseum De Cruquius CRUQUIUS

Aanpassen en creëren van educatief aanbod voor scholen om 

de groepen te kunnen spreiden en meer naar de scholen toe 

te kunnen gaan. Tevens extra aanbod voor de buitenruimte 

om bezoekers te spreiden, en een educatiefolder met het 

aangepaste aanbod. € 7.580,00

Stichting Havezate Mensinge RODEN

Aanpassingen aan de doorlooproute van 'Havezate Mensinge 

'om publiek coronaproof te kunnen ontvangen, ontsluiting van 

de tuin en extra ruimtes, extra publieksbegeleiding en 

communicatiekosten. Tevens suppletie op achterblijvende 

inkomsten uit kaartverkoop bij een tijdelijke tentoonstelling 

over de Haagse School die loopt van 1 april tot en met 31 

december 2021. € 47.500,00

Stichting Heerlijkheid Brederode SANTPOORT-NOORD

Kosten voor communicatiemiddelen, extra inzet personeel, 

routing en hygiënemaatregelen voor Ruïne Brederode in 

Santpoort-Zuid. € 23.466,00

Stichting Hermitage aan De Amstel AMSTERDAM

Een suppletie om een deel van de achterblijvende inkomsten 

te compenseren voor een verlenging van de tentoonstelling 

'Romanovs in de ban van de ridders' die loopt tot 9 januari 

2022. € 100.000,00

Stichting Het Dolhuys HAARLEM

Ondersteuning van museum het Dolhuys in Haarlem en 

Outsider Art in Amsterdam. Het betreft de aanschaf van een 

extra kassa met pinmogelijkheid voor de vestiging in Haarlem, 

een alternatief voor de groepsrondleidingen en een regionale 

heropeningscampagne voor beide vestigingen. € 39.450,00

Stichting Het Dolhuys HAARLEM

Het ontwikkelen van online lesprogramma 'De bovenkamer 

2.0' waarmee Museum van de Geest/Het Dolhuys in Haarlem 

psychische kwetsbaarheid bespreekbaar maakt voor 

scholieren. € 46.530,00

Stichting het Dordts Patriciërshuis DORDRECHT

Tekortfinanciering van twee tentoonstellingen 'Dierstukken en 

landschappen van Dordtse meesters' (7 april t/m 5 september 

2021) en 'Rivier- en zeegezichten door Dordtse meesters' (8 

september 2021 t/m 9 januari 2022), in het Dordts 

Patriciërshuis. Verder eenmalige kosten om de publieke 

ruimte en de collectiepresentatie aan te passen plus extra 

communicatiemiddelen. € 72.896,00

Stichting Het Grachtenhuis AMSTERDAM

Een bijdrage in het aanpassen van de looproute in 

Grachtenmuseum Amsterdam om dit coronaproof te maken 

plus een suppletie op de tijdelijke tentoonstelling 'Het geheim 

van de meester', die plaatsvindt van juni t/m september 2021. € 46.919,00

Stichting Het HEM ZAANDAM

Extra publieksbegeleiding, schoonmaak, bewegwijzering en 

hygiënevoorzieningen om Het HEM in Zaandam coronaproof 

te maken. € 31.499,00

Stichting Het Limburgs Landschap LOMM

Aanpassingen aan Kasteeltuinen Arcen om het landgoed 

corona-proof te maken voor het publiek. Het betreft onder 

andere verbetering van de toegang tot kasteel en park, 

aanpassen kassasysteem, scanzuilen, nieuwe stalling voor 

rolstoelen, extra hygiënemaatregelen, routing en signing in het 

kasteel, openstellen extra zalen en extra personeel. € 61.800,00

Stichting het Nederlands Vestingmuseum NAARDEN

Aanpassing van de museale presentatie en het maken van 

vier videoprojecties in de kazematten van het Vestingmuseum 

Naarden. € 37.950,00



Stichting Historische Tuin Aalsmeer AALSMEER

Met de bijdage van Kickstart Cultuurfonds worden zowel het 

museum de Historische Tuin, als het Flower Art Museum in 

Aalsmeer voorzien van een nieuw ticketsysteem. Hierdoor 

kunnen ze de bezoekers beter in tijdslots plannen en beter 

coronaproof ontvangen. € 3.922,00

Stichting Homecomputermuseum HELMOND

Eenmalige kosten om de publieke ruimte van het 

HomeComputermuseum aan te passen aan de 

coronarichtlijnen. Er worden systeemwanden, een extra 

hygiënepunt en een videocamera aangeschaft. € 9.700,00

Stichting Hortus Botanicus Amsterdam AMSTERDAM

Tijdens Hortus by Night is de Hortus Botanicus in Amsterdam 

geopend tot 22.00 uur en kan publiek naast een 

avondwandeling educatieve publieksactiviteiten, zoals 

rondleidingen en nachtcolleges doen. De Hortus Botanicus 

ontvangt een bijdrage voor coronamaatregelen, waaronder 

routing en extra publieksbegeleiders. € 13.109,00

Stichting Hortus Botanicus Amsterdam AMSTERDAM

De Hortus Amsterdam wil twee grote aanpassingen 

doorvoeren in haar organisatie: een helder en 

publieksvriendelijk ticketsysteem met een webshop waardoor 

bezoekers gemakkelijk en overzichtelijk hun bezoek kunnen 

organiseren, en intensieve publieksbegeleiding in de tuin 

waardoor de diverse bezoekersgroepen veilig door de tuin 

geholpen kunnen worden. € 56.393,00

Stichting Huis Bergh 'S-HEERENBERG

De bijdrage van Kickstart Cultuurfonds is bestemd voor de 

aanschaf van een nieuw kassasysteem waardoor er meer 

bezoekers coronaproof ontvangen kunnen worden in Huis 

Bergh. € 14.100,00

Stichting Huis van de Nijmeegse Geschiedenis NIJMEGEN

Stichting Het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis maakt het 

gebouw corona-proof, zorgt ervoor dat het mogelijk is om 

tijdslots te boeken in het ticketingsysteem en vergroot de 

marketinginspanningen om meer publiek te trekken. € 8.266,00

Stichting Imagine Identity and Culture AMSTERDAM

ImagineIC in Amsterdam-Zuidoost verplaatst een deel van het 

programma naar buiten en neemt in huis maatregelen zoals 

kuchschermen en hygiënemiddelen om het publiek weer veilig 

te kunnen ontvangen. Ook extra publieksbegeleiding hoort hier 

bij. € 9.915,00

Stichting Industrieel Museum Zeeland SAS VAN GENT

Aanpassing aan het kassasysteem voor het Industrieel 

Museum Zeeland zodat tickets online aangeschaft kunnen 

worden waardoor de doorstroom van het publiek beter 

gereguleerd kan worden. € 2.700,00

Stichting Jatrie STADSKANAAL

Museumschip De Jatrie' te Stadskanaal is er aan toe om 

publiek te gaan ontvangen, daartoe moeten er (digitale) 

aanpassingen worden gedaan. De bijdrage van Kickstart 

Cultuurfonds is specifiek bedoel voor deze aanpassingen. € 10.153,00

Stichting Kasteel Amerongen AMERONGEN

Kasteel Amerongen ontvangt een bijdrage voor het trainen van 

vrijwilligers en inhuren van extra personeel om de doorstroom 

te verbeteren en bezoekerservaring te optimaliseren. € 24.373,00

Stichting Kasteel De Haar HAARZUILENS

Een bijdrage om voornamelijk bouwkundige aanpassingen te 

realiseren die Kasteel de Haar in staat stelt binnenkomende 

en vertrekkende bezoekersstromen beter te scheiden. Op 

deze manier kunnen bezoekers veiliger ontvangen worden. € 61.012,00

Stichting Kasteel van Valkenburg VALKENBURG

Kasteel van Valkenburg wordt ondersteund in de realisatie van 

een publiekscampagne om bezoekers uit de regio en heel 

Nederland te informeren over heropening én het nieuwe 

Augumented Reality concept. Hiermee verwacht de 

organisatie een toename van 20% onder bezoekers uit eigen 

land. € 24.412,00

Stichting Katwijks Museum KATWIJK

Met de bijdrage van Kickstart Cultuurfonds gaat het Katwijkse 

Museum het kassasysteem en routering aan te passen, 

desinfectiezuilen aanschaffen, de publieksruimte vergroten en 

de informatieverstrekking en publieksbegeleiding 

(grotendeels) digitaliseren. € 27.281,00

Stichting Kazerne Foundation EINDHOVEN

Een bijdrage om publieke ruimtes in Home of Design Kazerne 

in Eindhoven aan te passen en bezoekersstromen beter te 

reguleren zodat bezoekers coronaproof ontvangen kunnen 

worden. Daarnaast dragen we ook bij aan een 

marketingcampagne om nieuwe, meer lokale doelgroepen te 

werven. € 39.750,00

Stichting Kempisch Bakkerij Museum "De Grenswachter" LUYKSGESTEL

Financiering van het aanpassen van de publieke ruimte om 

een totaal van in ieder geval 2.400 extra bezoekers te kunnen 

ontvangen. Aanpassingen betreffen het creëren van een 

tijdelijke extra ruimte in de achtertuin. Daarbij de aanschaf van 

hardware om workshops en bakdemonstraties via schermen in 

deze buitenruimte en in de publieksruimte te kunnen ervaren. € 25.620,00

Stichting Kempisch Bakkerij Museum "De Grenswachter" LUYKSGESTEL

Financiering van het aanpassen van de publieke ruimte om 

een totaal van in ieder geval 2.400 extra bezoekers te kunnen 

ontvangen. Aanpassingen betreffen het creëren van een 

tijdelijke extra ruimte in de achtertuin. Daarbij de aanschaf van 

hardware om workshops en bakdemonstraties via schermen in 

deze buitenruimte en in de publieksruimte te kunnen ervaren. € 24.707,00

Stichting Kinderkunsthal Rotterdam ROTTERDAM

Villa Zebra past op haar eigen locatie de indeling van de 

ruimte aan, realiseert een aantal installaties en verruimt de 

openingstijden zodat er meer publiek ontvangen kan worden. € 38.000,00

Stichting Koppelkerk BREDEVOORT

De Koppelkerk voert verschillende aanpassingen door om 

coronaproof meer publiek te kunnen ontvangen, zoals een 

verbetering van de looproute en audiotours om rondleidingen 

te vervangen. Ook wordt er bijgedragen aan de kosten voor 

een tijdelijke extra werknemer om coronagerelateerde extra 

werkzaamheden uit te voeren. Tot slot ontvangt het museum 

een suppletie op misgelopen publieksinkomsten. € 23.199,57

Stichting Kornwerderzand KORNWERDERZAND

Met de realisatie van een audiotour kan het 

Kazemattenmuseum in Kornwerderzand publiek beter 

spreiden en zo meer mensen ontvangen. Met de bijdrage van 

Kickstart Cultuurfonds gaat het museum deze audiotour 

ontwikkelen. € 24.100,00



Stichting Kranenburgh BERGEN (NH)

Museum Kranenburgh heeft te maken met extra kosten voor 

de verlenging van drie tentoonstellingen: 'Die Brücke' en 'Thé 

Tjong Khing' (beide verlengd tot en met 29 augustus 2021) en 

een solotentoonstelling van Irene Kopelman (tot en met 19 

april 2021). Extra inhuur van oproepkrachten, aanpassingen 

aan de tentoonstellingen en de routes en extra bruikleen- en 

communicatiekosten komen erbij kijken. € 72.000,00

Stichting Kunst en Cultuur Stedelijk Museum Kampen KAMPEN

Stedelijk Museum Kampen ontvangt een bijdrage voor het 

coronaproof maken van de educatiekelder, de inzet van een 

extra publieksbegeleider en communicatiekosten voor de 

komende tentoonstelling van Christie van der Haak. € 60.261,00

Stichting Kunsthal Rotterdam ROTTERDAM

Plaatsing van hardglazen, ontspiegelde schermen met 

loketuitsparing bij de kassa van Kunsthal Rotterdam. Hierdoor 

zal de akoestiek van het Kunsthalcafé geen probleem meer 

vormen. € 4.820,00

Stichting Kunstmuseum Den Haag 'S-GRAVENHAGE

Kunstmuseum Den Haag ontwikkelt van een online 

eindexamenprogramma: examenrondleiding op afstand en 

examenkijkwijzers op afstand. Zo kan het kunstonderwijs op 

een hoogwaardige manier voortgezet worden voor 900 

eindexamenleerlingen. € 11.632,00

Stichting Kunstmuseum Den Haag 'S-GRAVENHAGE

Kunstmuseum Den Haag vraagt aan voor tekortfinanciering 

van de tentoonstelling Chaissac & CoBrA om het achterblijven 

van bezoekcijfers en daaruit voortvloeiende inkomsten op te 

vangen. De tentoonstelling is te zien van 8 mei tot en met 19 

september 2021. € 75.000,00

Stichting Landgoed Fraeylemaborg SLOCHTEREN

Om de doorstroom van bezoekers coronaproof te bevorderen 

neemt De Fraeylemaborg in Slochteren de nog niet ingerichte 

zolder in gebruik. Om deze zolder voor het publiek te 

ontsluiten en in te richten ontvangt het museum een bijdrage 

van Kickstart Cultuurfonds. € 13.574,00

Stichting Limburgs Museum VENLO

Het Limburgs Museum ontvangt een bijdrage voor de inzet 

van extra publieksbegeleiders waardoor het museum 

coronaproof publiek kan ontvangen. € 47.500,00

Stichting Luther Museum Amsterdam AMSTERDAM

Een bijdrage in de tekortfinanciering van de tentoonstelling 

'Zorg' in het Luthers Museum te Amsterdam welke te zien is 

van juni t/m september 2021. Tevens een bijdrage voor extra 

communicatiemiddelen om meer bezoekers te werven. € 4.825,00

Stichting Maelwael Van Lymborch NIJMEGEN

Door de extra inzet van een betaalde kracht kunnen de 

openingstijden verruimd worden en kan het museum het 

dubbele aantal bezoekers ontvangen. Een eenmalige 

verhoging van het marketingbudget moet zorgen dat de extra 

capaciteit ook daadwerkelijk benut wordt. € 19.737,00

Stichting Maritiem Museum Rotterdam ROTTERDAM

Het Maritiem Museum ontvangt een bijdrage voor het 

digitaliseren van het bestaande educatieve aanbod bij de 

langlopende tentoonstelling 'Dealen met drugs'. € 21.100,00

Stichting Maritiem Museum Zeeland VLISSINGEN

Aanpassing van de publieke ruimte en de entree van 

MuZEEum in Vlissingen. Ook worden er ticketscanpoorten 

geplaatst om de doorstroom te bevorderen. € 37.812,50

Stichting Missiemuseum Steyl STEYL

Aanpassingen aan de route en inrichting van het 

Missiemuseum in Steyl (L) zodat men het museum weer veilig 

kan bezoeken. € 19.286,00

Stichting Musea Noardeast Fryslân MODDERGAT

Stichting Musea Noardeast Fryslân ontvangt voor zowel 

Museum Dokkum als Museum 't Fiskershúske een bijdrage 

voor maatregelen om het publiek coronaproof te kunnen 

ontvangen. € 9.570,00

Stichting Musea Zutphen ZUTPHEN

De bijdrage aan Musea Zutphen is bestemd voor het 

ontwikkelen van een audiotour voor kinderen van 6 tot en met 

12 jaar. Daarnaast is de bijdrage bestemd voor het aanpassen 

van het audiosysteem in het Museum Henriette Polak middels 

een podcast. € 11.880,00

Stichting Musea Zutphen ZUTPHEN

Musea Zutphen ontvangt een bijdrage voor de aanschaf en 

plaatsing van een tent voor extra capaciteit in de museumtuin 

en voor desinfectiezuilen. € 8.110,00

Stichting Museon 'S-GRAVENHAGE

Museon in Den Haag gaat met de bijdrage van Kickstart 

Cultuurfonds haar educatieve digitale aanbod verder 

vormgeven en verduurzamen en een samenhangend aantal 

producten ontwikkelen. Dit zijn onder andere lespakketten die 

op school kunnen worden gebruikt in combinatie met 

livestreaming mini-colleges en een Q&A met 

museumdocenten op afstand. € 42.640,00

Stichting Museum Arnhem ARNHEM

Museum Arnhem ontvangt een bijdrage voor de herinrichting 

van de museumtuin om het publiek op 1,5 meter afstand veilig 

te ontvangen. Daarnaast ontvangt het museum ook een 

bijdrage voor de aanschaf van alcoholdispensers in het 

heringerichte museumgebouw en voor de inhuur van extra 

publieksbegeleiding in coronatijd. € 51.700,00

Stichting Museum Beelden aan Zee 'S-GRAVENHAGE

Corona gerelateerde kosten bij de tijdelijke tentoonstelling 

'Façade' van Igor Mitoraj die van juni 2021 tot februari 2022 te 

zien is in Museum Beelden aan Zee in Den Haag. De bijdrage 

is specifiek bestemd voor de inhuur van extra personeel en de 

realisatie van een instructiefilm voor vrijwilligers en 

medewerkers. € 48.500,00

Stichting Museum Belvédère HEERENVEEN

Aanpassingskosten ten behoeve van een online 

reserveringssysteem voor Museum Belvédère. € 380,00

Stichting Museum Broeker Veiling BROEK OP LANGEDIJK

Museum BroekerVeiling in Broek op Langedijk (NH) ontvangt 

een bijdrage voor het aanpassen van de buitenruimte om de 

gasten veiliger te kunnen ontvangen. € 32.500,00

Stichting Museum De Buitenplaats EELDE

Met aanpassingen aan de binnenruimte, de tuin, extra inhuur, 

communicatie en de ontwikkeling van een audiotour kan 

Museum De Buitenplaats in Eelde (DR) het bezoek weer veilig 

en goed gespreid ontvangen. € 33.000,00

Stichting Museum De Voorde ZOETERMEER

Door de geldende maatregelen moet het project 'STOER' in 

Museum De Voorde in Zoetermeer aangepast worden. Met de 

bijdrage van Kickstart Cultuurfonds kan het museum meer 

deelnemers bereiken voor het participatieonderdeel. € 14.000,00



Stichting Museum Gouda GOUDA

Het ontwikkelen en lanceren van een interactieve coronaproof 

museumgame door Museum Gouda. De huidige interactieve 

actieve speurtocht kan niet coronaproof aangeboden worden; 

met de nieuwe interactieve game gaan kinderen met een 

tablet op pad in het museum. € 60.000,00

Stichting Museum Haarlem HAARLEM

Museum Haarlem ontvangt een bijdrage voor het ontwikkelen 

van audiotours voor hun nieuwe vaste opstelling, ter 

vervanging van groepsrondleidingen. € 25.850,00

Stichting Museum Haarlem HAARLEM

Museum Haarlem ontvangt een bijdrage van Kickstart 

Cultuurfonds voor het digitaliseren van haar vaste collectie en 

wisseltentoonstellingen en het online beschikbaar maken 

hiervan en in Virtual Reality. € 17.900,00

Stichting Museum Het Rembrandthuis AMSTERDAM

Het Rembrandthuis in Amsterdam bereidt een grote 

communicatiecampagne voor om in het najaar van 2021 het 

Nederlandse publiek attent te maken op het museum. De 

bijdrage van Kickstart Cultuurfonds is specifiek bedoeld voor 

deze campagne. € 40.000,00

Stichting Museum Jan Cunen OSS

Het educatieve aanbod van Museum Jan Cunen in Oss wordt 

online aangeboden middels 'De Digitale Scheurkalender' voor 

scholen. Tevens past men de bewegwijzering aan. € 10.400,00

Stichting Museum Jan Cunen OSS

Museum Jan Cunen gaat van 5 juni tot en met 26 september 

2021 het nieuwe project/tentoonstelling 'Camping Cunen' 

presenteren. De bijdrage van Kickstart Cultuurfonds is 

specifiek bestemd voor het coronaproof maken hiervan en de 

extra zichtbaarheid in de openbare ruimte. € 9.692,00

Stichting Museum KRONA UDEN

Tekortfinanciering voor de tentoonstelling 'Tussen werelden, 

Chagall en de hedendaagse kunst' in Museum Krona te Uden. 

De tentoonstelling is te zien tot 26 september 2021. € 9.600,00

Stichting Museum Ons' Lieve Heer op Solder AMSTERDAM

Aanpassing van de ontvangst van Museum Ons' Lieve Heer 

op Solder door de aanschaf van een zelfbedienbare audiotour-

uitgifte en een elektronische kaartscanner. Daarnaast komen 

er een communicatiecampagne " Het best bewaarde geheim 

van Amsterdam" en een verbeterde website m.b.t. ticketing, 

reservering, arrangementen en een nieuwe webshop. € 50.000,00

Stichting Museum Paul Tetar van Elven DELFT

Museum Paul Tetar van Elven te Delft ontvangt een bijdrage 

voor de tijdelijke inzet van extra personeel, aanpassing aan de 

website voor ticketing en een tekortfinanciering voor een 

tijdelijke tentoonstelling. € 35.855,00

Stichting Museum Romeinse Katakomben VALKENBURG

Museum de Romeinse Katakomben gaat met de bijdrage van 

Kickstart Cultuurfonds een aantal aanpassingen aan het 

museum verduurzamen zodat het museum coronaproof open 

kan. Zo wordt de ingang van het museum en de ticketverkoop 

verplaatst waardoor er een betere publieksdoorstroming 

ontstaat. Verder is er bewegwijzering nodig om de bezoekers 

de ingang van het museum te wijzen en naar de andere 

faciliteiten. € 33.993,00

Stichting Museum Romeinse Katakomben VALKENBURG

Museum Romeinse Katakomben past het kassasysteem aan 

zodat tickets online aangeschaft kunnen worden. € 1.100,00

Stichting Museum Stadskasteel Zaltbommel ZALTBOMMEL

De bijdrage van Kickstart Cultuurfonds aan Museum 

Stadskasteel Zaltbommel is specifiek bestemd voor het 

ontwikkelen van een digitale rondleiding en een uitbreiding van 

de expositieruimte naar de museumtuin. € 14.750,00

Stichting Museum Stadskasteel Zaltbommel ZALTBOMMEL

Aanbrengen van voorzieningen zodat de publieksontvangst 

voor Museum Stadskasteel Zaltbommel corona-proof wordt. Er 

worden onder andere informatieborden, desinfectiezuilen en 

meubilair geplaatst en de garderobe wordt vervangen door 

lockers zodat men zich makkelijker corona-proof kan 

opstellen. € 8.600,00

Stichting Museum Staphorst STAPHORST

Luchtbehandelingssysteem voor de ontvangstruimte in 

Museum Staphorst, zodat het publiek daar veilig kan zijn. 

Verder betreft het tekortfinanciering door gederfde inkomsten 

en er is extra communicatie nodig om publiek te werven en in 

te lichten. € 34.558,00

STICHTING MUSEUM STERRENWACHT SONNENBORGH UTRECHT

Een bijdrage voor het trainen van vrijwillige 

publieksbegeleiders om bestaand en nieuw publiek naar 

Sonnenborgh, museum voor sterren- en weerkunde, in Utrecht 

te trekken. Tevens het ontwikkelen en organiseren van corona-

proof activiteiten en extra promotiekosten. € 9.147,00

Stichting Museum Swaensteyn VOORBURG

Een bijdrage voor de aanschaf van een nieuw mobiel 

audiosysteem om bezoekers op een veilige manier van 

informatie te voorzien tijdens hun bezoek aan Museum 

Swaensteyn in Voorburg (ZH). € 5.000,00

Stichting Museum Thijnhof COEVORDEN

Museum Thijnhof in Coevorden ontvangt tekortfinanciering op 

vier exposities in samenwerking met het Drents 

Schildergenootschap, van 1 juni 2021 t/m 27 februari 2022. € 6.830,00

Stichting Museum Vlaardingen VLAARDINGEN

Museum Vlaardingen ontvangt een bijdrage voor de inhuur 

van extra publieksbegeleiders bij de herneming van de 

tentoonstelling 'Bassie & Adriaan' in de periode 1 juni - 24 

oktober 2021. € 12.222,00

Stichting Museumboerderij De Karstenhoeve RUINERWOLD

Extra inzet van gastheren en -vrouwen, aanschaf van een 

online ticketingmodule en plaatsing van een kuchscherm in de 

entree van Museumboerderij De Karstenhoeve in het Drentse 

Ruinerwold. € 9.113,00

Stichting Museumstad Elburg 'T HARDE

Stichting Museumstad Elburg houdt een 

communicatiecampagne voor tien Elburgse musea om het 

publiek te attenderen op wat de stad allemaal te bieden heeft 

aan cultuur. € 17.082,00

Stichting muZIEum 2012 NIJMEGEN

Een bijdrage aan het ontwikkelen van drie online programma's 

om de doelgroepen van het MuZIEum online te bereiken 

zolang dat fysiek niet kan. De programma's zullen ook na 

corona ingezet blijven worden. € 24.000,00

Stichting Nationaal Gevangenismuseum VEENHUIZEN

Het museum maakt met de bijdrage van Kickstart 

Cultuurfonds een coronabalie voor de intake van bezoekers en 

creëert veilige looproutes. Zo kan het museum volledig corona-

proof bezocht worden. € 18.334,00



Stichting Nationaal Jenevermuseum Schiedam SCHIEDAM

Het treffen van maatregelen in het Jenevermuseum en 

Museummolen De Walvisch om een bezoek veilig te maken. 

In het Jenevermuseum wordt de routing aangepast, een 

kassasysteem met mogelijkheid tot online reservering en 

tijdsloten aangeschaft en de binnentuin geschikt gemaakt als 

proeverijlocatie. € 21.946,00

Stichting Nationaal Monument Watersnood 1953 OUWERKERK

Doorontwikkeling van het online Watersnoodmuseum 

waardoor het museum in coronatijd, maar ook daarna, veel 

bezoekers kan bereiken, ook mensen die fysiek gezien niet in 

staat zijn een bezoek aan het museum te brengen. Concreet 

gaat het om het invoegen van interactieve applicaties, online 

gidsen voor jong en oud, het integreren van eigen ingangen 

voor het onderwijs en zorgbehoevenden en senioren zodat zij 

in een aangepast programma komen. Voor ouderen en 

mensen met een beperking wordt er onder andere een VR 

programma ontwikkeld. € 43.000,00

Stichting Nationaal Monument Watersnood 1953 OUWERKERK

Met de bijdrage van Kickstart Cultuurfonds gaat het 

Watersnoodmuseum het buitenterrein van het museum 

integreren in het museumbezoek. In de periode mei tot en met 

oktober 2021 zijn hier twee foto-exposities te zien van in totaal 

60 foto's. Op deze manier kan het museum haar publiek beter 

spreiden tussen binnen en buiten waardoor er meer bezoekers 

tegelijkertijd ontvangen kunnen worden. € 57.745,00

Stichting Nationaal Orgelmuseum ELBURG

De financiering van het streamen van de museale 

orgelconcerten van het Nationaal Orgelmuseum. Zo kan het 

museum, ondanks de maatregelen, toch haar publiek 

bedienen. € 21.264,00

Stichting Nationaal Smalspoor (SNS) VALKENBURG

Corona-gerelateerde publieksgerichte aanpassingen aan 

gebouwen en treinen van Museum Stoomtrein Katwijk Leiden 

in Valkenburg (Zuid-Holland). Zo worden er spatschermen in 

de treinen geplaatst waardoor er meer bezoekers tegelijk een 

ritje kunnen maken en komt er een duidelijke routing en een 

extra uitgang om de bezoekerstroom beter te kunnen 

reguleren. € 15.107,00

Stichting Nationaal Theaterfonds 'S-HERTOGENBOSCH

Het Nationaal Theaterfonds ontvangt een bijdrage waarmee 

de landelijke campagne 'Mooier dan ooit' wordt uitgebreid naar 

de museumsector. De bijdrage wordt ingezet voor concrete 

communicatie-uitingen, zodat het publiek kan worden 

geinformeerd en verleid om de Nederlandse musea weer te 

bezoeken. € 100.000,00

Stichting Nationaal Vlechtmuseum Noordwolde NOORDWOLDE

Nationaal Vlechtmuseum Noordwolde gaat met de bijdrage 

van Kickstart Cultuurfonds een audiotour realiseren waardoor 

het voor de bezoekers makkelijker wordt onderling voldoende 

afstand te houden. € 7.779,00

Stichting Natura Docet-Wonderryck Twente DENEKAMP

Natura Docet Wonderryck Twente ontvangt een bijdrage voor 

de herinrichting van de introductiezaal, aangepaste routing in 

de museumtuin, optimalisatie van het reserveringssysteem en 

het plaatsen van schuilplaatsen in de museumtuin. € 41.580,00

Stichting Natuurdiorama Holterberg HOLTEN

Implementeren van een efficiënt online kassasysteem en het 

verlengen van de tijdelijke tentoonstelling in Natuurmuseum 

Holterberg in Holten. Daarnaast is de bijdrage ook bedoeld 

voor het aanbieden van een audiotour als alternatief voor 

rondleidingen en eenmalige kosten voor het verbeteren van de 

presentatie. € 18.770,00

Stichting Natuurmuseum Brabant TILBURG

Natuurmuseum Brabant ontvangt een bijdrage van het 

Kickstart Cultuurfonds voor het inrichten van drie ruimtes om 

educatieaanbod mogelijk te maken op 1,5 meter afstand. De 

bijdrage gaat naar het meubilair en de cosmetische 

aanpassingen van de ruimte. € 17.147,00

Stichting Nederlands Museum Kinderwereld RODEN

Met de bijdrage van Kickstart Cultuurfonds wordt de 

speelzolder van het Museum Kinderwereld opnieuw ingericht 

zodat bezoeker meer ruimte krijgen en de 1,5 meter afstand 

beter kan worden gewaarborgd. € 15.000,00

Stichting Nederlands Nationaal Oorlogs en Verzetsmuseum OVERLOON

Ontwikkeling van digitale content en het aanbieden daarvan in 

de vorm van live webinars, zodat het museum zijn educatieve 

functie weer kan vervullen voor groepen bezoekers, waarbij de 

focus ligt op scholieren/studenten. € 28.524,00

Stichting Nederlands Stoommachine Museum MEDEMBLIK

Extra personeel voor Stoommachinemuseum te Medemblik 

om het museum virtueel toegankelijk te maken en de 

veiligheid tijdens een museumbezoek ter plekke te 

waarborgen. € 20.000,00

Stichting Nederlands Volksbuurtmuseum UTRECHT

De bijdrage aan het Volksbuurtmuseum in Utrecht is specifiek 

bestemd voor het aanpassen van de buitenruimte, zodat deze 

geschikt wordt voor het presenteren van de collectie, horeca 

en groepsontvangst. € 25.000,00

Stichting Nederlands Watermuseum ARNHEM

Het Nederlands Watermuseum in Arnhem ontvangt een 

bijdrage ten behoeve van een eenmalige campagne om de 

heropening onder de aandacht te brengen, training van 

personeel en het creëren van meer ruimte op het terras. € 17.476,00

Stichting Nederlands Watermuseum ARNHEM

Het Nederlands Watermuseum doet aanpassingen om de 

corona-maatregelen te bestendigen en aan te vullen. Zo zorgt 

het museum voor betere doorstroom door aanpassing van de 

in- en uitgang, corona-stoplichten en signing, worden er extra 

hygiënemaatregelen getroffen en schoonmakers ingehuurd, 

wordt er materiaal gemaakt voor educatie op afstand en wordt 

er een audiotour ontwikkeld ter vervanging van de tourgidsen. € 46.986,00

Stichting Nieuw-Dordrecht; Historisch en Cultureel Collectie Brands NIEUW-DORDRECHT

Aanpassingen aan het Museum Collectie Brands in Nieuw-

Dordrecht (Drenthe) in het kader van coronamaatregelen. Het 

betreft vloerstickers en desinfectiemiddel. € 514,00

Stichting Oldenzaalse Musea OLDENZAAL

Extra personele inzet en de ontwikkeling van een audiotour 

zorgen dat het Palthe Huis in Oldenzaal meer bezoek kan 

ontvangen. € 24.035,00

Stichting Onderwijsmuseum Educatorium Ootmarsum OOTMARSUM

Het 'Educatorium' te Ootmarsum ontvangt een bijdrage voor 

de ontwikkeling van digitale rondleidingen waardoor bezoeker 

coronaproof het museum kunnen bezoeken en toch goed 

geïnformeerd worden. € 7.500,00



Stichting Openluchtmuseum de Locht MELDERSLO

Streaming van de wisselexpositie 'De Locht goes 70's. De 

expositie zelf is te zien in het museum vanaf juni 2021 en 

vanaf december ook als online tentoonstelling te bezoeken. € 39.500,00

Stichting Openluchtmuseum het Hoogeland WARFFUM

Extra hygiënemaatregelen voor Openluchtmuseum Het 

Hoogeland in Warffum. Het betreft het plaatsen van plexiglas 

afscheidingswanden en tijdelijke ondersteuning bij de 

schoonmaak van de publieks- en personeelsruimtes. € 12.759,00

Stichting Oude Ambachten & Speelgoed Museum TERSCHUUR

Diverse aanpassingen in het museum van Oude Ambachten 

en Speelgoed in Terschuur om het publiek veiliger te kunnen 

ontvangen binnen de 1,5-metermaatregelen. Het betreft onder 

meer hygiënemiddelen, aanpassing van het online 

ticketsysteem, verruiming van openingsdagen ten behoeve 

van betere publieksspreiding en audiovisuele uitleg in plaats 

van demonstraties door de vrijwilligers. € 37.155,00

Stichting Oude Ambachten & Speelgoed Museum TERSCHUUR

Aanpassingen aan de collectie en de programmering, plus 

extra marketinginspanningen gericht op nieuwe doelgroepen 

voor het Oude Ambachten & Speelgoed Museum in Terschuur 

(GLD). € 28.510,00

Stichting OVM DOETINCHEM

Aanpassingen voor de heropening van het Openbaar Vervoer 

& Speelgoed Museum in Doetinchem en Doesburg. Het betreft 

een desinfectiezuil, acrylaatschotten tussen de vitrines, extra 

vitrines, aanpassingen activiteiten voor kinderen, nieuwe 

informatiefolders voor de lagere scholen en advertenties. € 3.438,00

Stichting OYFO HENGELO

Aanpassingen om het entreegebied op innovatieve en bij het 

museum passende wijze coronaproof te maken. Via een 

'Smart Distancing Systeem' wordt het publiek bijvoorbeeld 

door middel van lasers op afstand van elkaar gehouden. 

Daarnaast draagt Kickstart Cultuurfonds bij aan het 

ontwikkelen van online aanbod en online communicatie om 

ook in deze tijd de doelgroepen te kunnen bereiken. € 45.376,00

Stichting Pinetum Blijdenstein HILVERSUM

Bijdrage aan Pinetum Blijdenstijn in Hilversum voor de 

aanschaf van twee tenten zodat activiteiten in de tuin kunnen 

plaatsvinden en het laten maken en plaatsen van borden met 

tekst en illustraties zodat groepjes bezoekers gemakkelijk 

kunnen rondlopen zonder rondleider. € 5.910,00

Stichting Purmerends Museum PURMEREND

Aanpassingen aan het ticketsysteem, duurzame en duidelijke 

routing en extra ondersteuning voor de communicatie voor het 

Purmerends Museum. € 14.000,00

Stichting SCHUNCK* HEERLEN

Corona-proof publieksvoorzieningen en extra 

publieksbegeleiding tijdens de tentoonstelling 'Piet Oudolf en 

Lola' in SCHUNCK* te Heerlen. Daarnaast worden er extra 

lezingen georganiseerd om het oorspronkelijk beoogde aantal 

bezoekers te kunnen ontvangen voor deze activiteit. € 3.603,76

Stichting Slot Zuylen OUD ZUILEN

Aanpassing van het entree gebied van Slot Zuylen en tevens 

het verplaatsten van de horeca gelegenheid om het publiek 

weer veilig te kunnen ontvangen. Ook extra aanpassingen ter 

bescherming van de collectie horen bij het project. € 16.900,00

Stichting St. Odapark VENRAY

Het aanpassen van de tentoonstelling 'Het Laatste 

Avondmaal' van Stichting Odapark zodat deze coronaproof als 

wandelroute door Venray kan plaatsvinden, en de 

communicatie-inspanningen daarbij. € 9.050,00

Stichting Stadhuismuseum Zierikzee ZIERIKZEE

Tekortfinanciering van de tentoonstelling 'Zeeuwse meesters 

uit de Gouden Eeuw' in Stadhuismuseum Zierikzee die loopt 

van juni t/m november 2021. € 12.625,00

Stichting Stadsmuseum Harderwijk HARDERWIJK

Een bijdrage om de collectiepresentatie en publieke ruimte 

van Stadsmuseum Harderwijk aan te passen en coronaproof 

te maken. € 24.253,00

Stichting Stedelijk Museum Alkmaar ALKMAAR

Invoeren van publieksbegeleiding gericht op mindfulness in 

Stedelijk Museum Alkmaar. De creatieve manier van 

publieksbegeleiding uitgevoerd in de vorm van signing en 

audio vergroot de veiligheid van het bezoek én is gericht op 

het welzijn van de bezoeker en het meegeven van een prettige 

bezoekerservaring ondanks de coronamaatregelen. Tevens 

een bijdrage aan extra publieksactiviteiten om het aantal 

deelnemers te kunnen vergroten. € 15.000,00

Stichting Stedelijk Museum Amsterdam AMSTERDAM

Het Stedelijk Museum Amsterdam krijgt een bijdrage in de 

tekortfinanciering voor de tijdelijke tentoonstelling 'Bruce 

Nauman' die te zien zal zijn van 31 mei tot en met 10 oktober 

2021, en voor de inhuur van extra beveiliging. € 90.000,00

Stichting Stedelijk Museum Amsterdam AMSTERDAM

Een bijdrage aan de productie van een tiental interactieve 

verhalen, de 'I Love Art Stories', door het Stedelijk Museum 

Amsterdam om het publiek weer tot een bezoek aan het 

museum te verleiden. € 8.000,00

Stichting Stedelijk Museum Breda BREDA

Stedelijk Museum Breda presenteert van 19 juni tot en met 6 

december 2021 de tentoonstelling 'Sacha! - 50 jaar 

modefotografie'. Om deze tentoonstelling corona-proof te 

maken en om meer bezoekers te trekken is een extra bijdrage 

nodig voor extra communicatie en extra publieksbegeleiders. € 50.150,00

Stichting Steunfonds Allard Pierson Museum AMSTERDAM

Tekortfinanciering voor de tentoonstelling 'Godinnen van de 

art nouveau' in het Allard Pierson Museum te Amsterdam, van 

9 juni tot en met 14 november 2021. Tevens een bijdrage voor 

de extra kosten vanwege het doorschuiven van de 

openstelling ervan en voor de extra marketingkosten voor het 

opnieuw onder de aandacht brengen van de tentoonstelling. € 65.737,00

Stichting Street Art Museum Amsterdam AMSTERDAM

Street Art Museum Amsterdam gaat met de bijdrage van 

Kickstart Cultuurfonds de bestaande rondleiding omzetten 

naar een multimediatour. Op deze manier kunnen ze weer 

publiek ontvangen. Ook de kosten voor een 

marketingcampagne om de tour bij nieuwe doelgroepen onder 

de aandacht te brengen komen in aanmerking. € 10.458,00



Stichting Terra Maris OOSTKAPELLE

Met de aanschaf van een grote tent en een aantal kramen kan 

natuurmuseum Terra Maris meer bezoek ontvangen en hen 

bovendien beter verspreid ontvangen in de landschapstuin. € 20.535,00

Stichting Tibet House Holland EMMEN

Aanpassingen en een tekortfinanciering voor de 

tentoonstelling 'East meets West' van het Museum of 

Contemporary Tibetan Art (MOCTA) in Emmen. Het betreft het 

corona-proof maken van de atelierruimte, in huur van extra 

personeel, extra communicatiekosten en de aanschaf van een 

nieuw kassa- en ticketingsysteem. € 12.785,00

Stichting tot beheer en instandhouding van Fort Pannerden DOORNENBURG

Een bijdrage voor het aantrekken van publieksmedewerkers 

voor Fort Pannerden in Doornenburg, Gelderland, zodat ze de 

openingstijden kunnen verruimen en meer bezoekers kunnen 

ontvangen. Tevens een eenmalige bijdrage voor een 

tourniquet om het uitzichtpunt toegankelijk te maken voor 

bezoekers. € 7.525,00

Stichting tot Beheer en Instandhouding van het Oertijdmuseum BOXTEL

Het Oertijdmuseum in Boxtel wil nieuwe informatieborden 

plaatsen en de routing aanpassen in de Oertijdtuin waardoor 

meer bezoekers corona-proof het museum kunnen bezoeken. € 9.754,00

Stichting Van Eesterenmuseum AMSTERDAM

Aanpassing van de publieke ruimte en extra 

communicatiekosten voor het Van Eesteren Museum in 

Amsterdam Nieuw-West. Daarnaast wordt er ook online 

educatiemateriaal ontwikkeld en aangeboden en de 'Van 

Eesteren Gesprekken' worden tevens online gemaakt. € 10.973,00

Stichting van Gogh & Zundert ZUNDERT

Het Vincent van Goghhuis in Zundert ontvangt een bijdrage 

om een app voor een virtueel museumbezoek te ontwikkelen. 

Het gaat om maakkosten om dit project te realiseren. € 25.000,00

Stichting Van Gogh en Drenthe te Nieuw Amsterdam/Veenoord VEENOORD

Stichting van Gogh en Drenthe ontvangt een bijdrage om een 

educatiepakket op locatie aan te bieden voor basisscholen en 

extra communicatie activiteiten te ontwikkelen. € 5.000,00

Stichting Van Gogh Village Nuenen NUENEN

Om weer coronaproof open te kunnen wil Museum Vincentre 

in Nuenen overstappen naar online ticketverkoop waarbij 

naast reserveren in tijdsloten het ook mogelijk is om 

groepsboekingen te maken. Daarnaast gaan ze online twee 

tentoonstellingen aanbieden voor mensen die niet naar het 

museum willen of kunnen komen. € 17.900,00

Stichting Van Loon AMSTERDAM

Tekortfinanciering van de tentoonstelling 'Tijdelijk terug in 

Amsterdam' in Museum Van Loon in Amsterdam, die 

plaatsvindt van 18 november 2021 tot en met 20 februari 

2022. De bijdrage van Kickstart Cultuurfonds is specifiek 

bedoel voor de tekorten die ontstaan in 2021. € 22.936,00

Stichting Veenomenaal Veenpark BARGER-COMPASCUUM

Aanpassingen in alle museale- en dienstgebouwen van het 

openlucht museum Het Veenpark in Drenthe. Onder meer een 

nieuw kassasysteem, routing en extra personeel voor een 

veilig en verantwoord museumbezoek. € 81.111,25

Stichting Veluws Streekmuseum EPE

Aanpassingen aan het Veluws Museum Hagedoorns Plaatse 

in Epe. Het betreft het herinrichten van de entree en de 

museumwinkel zodat er afstand kan worden gehouden en er 

een betere doorstroming van het publiek is, het mogelijk 

maken van online reserveren met timeslots en het invoeren 

van contactloos betalen op het terras. € 15.000,00

Stichting Veluwsche Stoomtrein Maatschappij (VSM) APELDOORN

Door het nieuwe parkeerweiland van de Veluwsche 

Stoomtrein Maatschappij te verbeteren en vooral veiliger te 

maken, kan de aanvrager komend seizoen weer bezoekers 

ontvangen. € 19.400,00

Stichting Verzetsmuseum Amsterdam AMSTERDAM

Het Verzetsmuseum in Amsterdam ontwikkelt een virtuele tour 

door Verzetsmuseum Junior, zodat die tentoonstelling 

beschikbaar wordt voor families en scholen die vanwege de 

coronasituatie niet naar het museum kunnen komen. € 11.990,00

Stichting Verzetsmuseum Amsterdam AMSTERDAM

Aanpassen van een serie rondetafelgesprekken in het 

Verzetsmuseum Amsterdam voor livestream. € 16.388,00

Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen ARNHEM

Aanpassingen aan de inrichting en de route van Huis 

Verwolde, een van de kastelen van de Gelderse 

Kastelenstichting. Ook beschermingsmaatregelen horen bij de 

ingrepen. € 21.950,00

Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen ARNHEM

De Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen ontvangt een 

bijdrage voor het moderniseren van het reserveringssysteem 

van de zeven aangesloten kastelen. € 18.145,00

Stichting Vrienden van de Kerk Op de Kranenburg VORDEN

Tekortfinanciering voor de tentoonstelling over Pierre Cuypers 

die plaatsvindt van april tot en met oktober 2021, en de 

'Kerstgroepententoonstelling' die loopt van 1 november 2021 

tot en met 9 januari 2022 in het Heiligenbeeldenmuseum in 

Vorden-Kranenburg. € 14.200,00

Stichting Vrienden van de Leidse Hortus LEIDEN

In de Hortus Leiden vindt in het najaar van 2021 de 

tentoonstelling 'Groen Vakmanschap' plaats waarin aandacht 

wordt geschonken aan de het horticulturele vakwerk van 

specialisten. Om deze tentoonstelling coronaproof te kunnen 

uitvoeren is een aantal aanpassingen noodzakelijk. De 

bijdrage van Kickstart Cultuurfonds is specifiek bedoeld voor 

deze aanpassingen. De tentoonstelling loopt van juni tot en 

met oktober 2021. € 53.870,00

Stichting Vrienden van het Ir.D.F.Woudagemaal LEEUWARDEN

Het Woudagemaal in Lemmer realiseert verschillende 

aanpassingen om het werelderfgoedmonument coronaproof te 

maken voor publiek. Het gaat om het uitbreiden van het 

ticketsysteem met een groepen- en scholenmodule, een extra 

uitgiftepunt voor koffie en dergelijke, aanpassingen om 

bezoekers beter te kunnen spreiden over de gehele locatie en 

een publiciteitscampagne. € 42.255,00

Stichting Vrienden van het Westfries Museum HOORN

Het Westfries Museum in Hoorn gaat de populaire VR-tour 

corona-proof maken. Ook worden extra publieksbegeleiders 

aangetrokken. € 15.000,00



Stichting Vrienden van het Westfries Museum HOORN

Het Westfries Museum in Hoorn past het educatieprogramma 

aan zodat de museumlessen verlopen via livestreams. Deze 

livestream wordt ingebed in een pakket van activiteiten en 

online en fysiek educatiemateriaal waarmee scholieren 

interactief in contact komen met de collectie van het museum. 

Het museum bereikt hiermee tenminste 1000 leerlingen in de 

periode van mei 2021 tot en met juni 2022. € 15.000,00

Stichting Vrijheidsmuseum GROESBEEK

De bijdrage van Kickstart Cultuurfonds aan het 

Vrijheidsmuseum is specifiek bedoeld als aanvulling op 

achterblijvende inkomsten uit kaartverkoop bij de tijdelijke 

tentoonstellingen 'De Democratiefabriek' en 'De Zwarte 

Driehoek' in de periode juni t/m december 2021. € 50.000,00

Stichting W 139 AMSTERDAM

Een bijdrage aan de tentoonstelling 'Verbogen Verbrijzeld' van 

Philip Vermeulen in W139 te Amsterdam, zodat publiek daar 

veilig kan worden ontvangen. € 5.000,00

Stichting Waterliniemuseum Fort bij Vechten BUNNIK

Een bjdrage aan extra marketinginspanningen om de 

bezoeker weer naar het Waterliniemuseum Fort Vechten bij 

Bunnik te trekken. Het gaat om extra communicatie met 

betrekking tot de veiligheid en de actuele coronamaatregelen € 11.100,00

Stichting Waterliniemuseum Fort bij Vechten BUNNIK

Bouwkundige aanpassingen aan het Waterliniemuseum ten 

behoeve van het eenrichtingsverkeer. Daarnaast wordt er een 

expositieruimte op het buitenterrein gemaakt en een tijdelijk 

paviljoen waardoor het mogelijk is om grotere groepen 

tegelijkertijd op een veilige manier te ontvangen. Om alles in 

goede banen te leiden worden er twee coronasurveillanten 

ingehuurd. € 70.086,00

Stichting Zaans Museum ZAANDAM

Het Zaans museum ontvangt een bijdrage voor het 

produceren en aanbieden van een educatie programma 

aanbod wat door middel van livestream 100 klassen bedient in 

2021. € 20.015,00

Streekmuseum Goeree-Overflakkee SOMMELSDIJK

De bijdrage aan het Streekmuseum Goeree-Overflakkee in 

Sommelsdijk is bestemd voor de aanschaf van paspoppen 

zodat de kerncollectie van streekdracht getoond weer kan 

worden, zonder dat daar vrijwilligers voor nodig zijn. Daarnaast 

wordt een puzzeltocht over het eiland opgezet waarmee extra 

publiek bereikt kan worden. € 4.000,00

Streekmuseum Goeree-Overflakkee SOMMELSDIJK

Aanpassingen aan het kassasysteem en de toiletruimtes voor 

een veilig en hygiënisch museumbezoek aan Streekmuseum 

Goeree-Overflakkee. Door de krappe ruimten is het niet 

mogelijk om gidsen in te zetten en dienen tekstbordjes als 

alternatief € 5.954,00

Vereniging Hofwijck VOORBURG

Aanpassing van het publieksaanbod van buitenplaats 

Huygens' Hofwijck. Door ook buiten te presenteren is het 

mogelijk om veel meer bezoekers te ontvangen. € 5.000,00

Vereniging Musea Schouwen-Duiveland RENESSE

Ontwikkelen van een audiotour als alternatief voor de 

persoonlijke publieksbegeleiding in vijf musea die vallen onder 

de Vereniging Musea Schouwen-Duiveland. De audiotour 

vangt het tekort van (kwetsbare) vrijwilligers op in tijden van 

corona en maakt het bezoekers mogelijk zich individueel veilig 

te bewegen door de kleine ruimtes van de musea. Tevens 

voor een van de aangesloten musea een financiering voor een 

kassa- en ticketingsysteem dat online en contactloos betalen 

mogelijk maakt. € 42.173,00

Zeeuwse Museumstichting MIDDELBURG

De bijdrage aan het Zeeuws Museum is bestemd voor 

aanpassingen in de tentoonstelling 're-USED re-SATIN' over 

18de-eeuws wollen damast. Deze is te zien vanaf 26 

november 2021 tot en met 11 september 2022. Daarnaast is 

de donatie gericht op tekortfinanciering wegens minder 

publieksinkomsten, een extra publieksmedewerker en extra 

informatievoorziening vanwege aangepaste routing in het 

middeleeuwse gebouw. € 22.498,00

€ 6.446.244,58


