Aanvrager

Plaats

Alexander Stichting voor Russisch-Orthodoxe Kunst

KAMPEN

De Drentse Vereniging "'t Volk van Grada"

EMMEN

Gemeente Tiel

TIEL

Historische Vereniging Nieuw-Buinen/Buinerveen

NIEUW-BUINEN

Museumplein Limburg

KERKRADE

SALUUT Museumkwartier Hellevoetsluis

HELLEVOETSLUIS

St. Nederlands Museum Kinderwereld

RODEN

St.Cobra Museum voor Moderne Kunst Amstelveen

AMSTELVEEN

Stg. Historische tuinderij Lent-Stichting Warmoes

LENT

Stichting "De Nollen"

AMSTERDAM

Stichting ABC Haarlem, Architectuur en Bouwhistorie

HAARLEM

Toekenning

Beschrijving

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
€ 22.474,00 dat ontstaat doordat er veel minder publiek bereikt kan worden.
Corona-proof herinrichting van de begane grond en zolder van rijksmonument de Museumboerderij
in Emmen. Er worden onder andere mobiele informatiepanelen, mediasystemen, vitrines, beamers,
€ 22.160,00 schermen en grote tafels aangeschaft.
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
€ 11.630,00 van zogeheten 'Tellmies', een interactieve (en aaibare) gids.
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,
€ 5.000,00 professionele dispensers, routingmateriaal en hoesjes voor luisterhoorns.
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
€ 75.000,00 museumshop.
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
€ 38.739,00 reserveren van tijdslots en extra schoonmaakdiensten bij garderobe en toiletten.
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
€ 15.000,00 gewaarborgd.
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
€ 90.264,00 september 2021 in het Cobra Museum in Amstelveen.
Het creëren van een meer dynamische publiekspresentatie voor Historische Tuinderij Warmoes te
€ 24.851,00 Lent is zodat het publiek op een veilige coronaproof manier het verhaal van de tuin kan ervaren.
De creatie van een tweede educatieruimte zodat groepen en schoolklassen veilig ontvangen kunnen
€ 15.000,00 worden in museum De Nollen in Den Helder.

€ 11.553,00

Stichting 'Amelander Musea'

NES

STICHTING BEHEER EN BEHOUD MUSEUMCOLLECTIE BOXTEL

BOXTEL

Stichting Bevrijdingsmuseum Zeeland

NIEUWDORP

€ 7.500,00

Stichting Borger Prehistorie Hart van Nederland

BORGER

€ 9.738,00

Stichting Brouws Museum

BROUWERSHAVEN

€ 5.750,00

Stichting Cultuurhistorisch Streek- en Handkarren Museum De Wemme

ZUIDWOLDE

€ 6.800,00

Stichting Deventer Verhaal

DEVENTER

€ 64.610,00

Stichting DOMunder

UTRECHT

€ 45.737,00

Stichting Drukkerijmuseum Meppel

MEPPEL

€ 6.422,00

Stichting Dudok Architectuur Centrum

HILVERSUM

€ 10.500,00

Stichting Duivenvoorde

VOORSCHOTEN

€ 20.523,00

Stichting Elisabeth Weeshuis Museum

CULEMBORG

Coronagerelateerde aanpassingen voor de tentoonstelling 'Genoeg voor een heel weeshuis!' van het
€ 10.670,00 Elizabeth Weeshuismuseum in Culemborg met een randprogrammering.

ARNHEM

Gecombineerde bijdrage aan zes erfgoedinstellingen die vallen onder Erfgoed Gelderland die in deze
als penvoerder optreedt. Het gaat concreet om de organisaties te helpen 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
€ 72.801,00 verleiden om een bezoek te brengen.

Stichting Erfgoed Gelderland

€ 9.000,00

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.
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.
Aanpassingen aan de publieke ruimte en de inhuur van extra personeel om bezoek aan Museum
Boxtel weer mogelijk te maken.
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.
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.
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.
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.
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.
Stichting DOMunder maakt het Paleis Lofen 'coronaproof' en daarmee toegankelijk voor publiek
dankzij bouwkundige en klimaattechnische aanpassingen.
Aanschaf van een nieuw kassasysteem dat geschikt is voor e-ticketing voor het Drukkerijmuseum in
Meppel.
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.
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.

€ 11.309,00

€ 6.000,00

Met ondersteuning van Kickstart Cultuurfonds kan Stichting Erfgoedcentrum Tongerlohuys de
tentoonstelling 'Hemel en Aarde' verlengen met vier maanden en kunnen zij extra communicatieactiviteiten opzetten om het publiek daarover te informeren.
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.
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.
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'.

Stichting Erfgoedcentrum Tongerlohuys

ROOSENDAAL

Stichting Eusebius Arnhem

ARNHEM

€ 61.939,00

Stichting Exploitatie Grote Kerk Veere

VEERE

€ 31.560,00

Stichting Fashion for Good

AMSTERDAM

€ 19.400,00

Stichting Forum Groningen

GRONINGEN

Suppletie op achterblijvende inkomsten uit kaartverkoop van de internationale expositie 'The Art of
€ 60.000,00 Aardman' in het 'Forum Groningen' en een bijdrage voor een gerichte marketingcampagne.

Stichting Fries Museum

LEEUWARDEN

Stichting Grafisch Museum Groningen

GRONINGEN

Stichting Groede

GROEDE

Stichting Haags Historisch Museum

'S-GRAVENHAGE

Stichting Haarlemmermeermuseum De Cruquius

CRUQUIUS

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
€ 78.460,00 verwelkomen waar oorspronkelijk rekening mee werd gehouden.
Verlenging en digitalisering van de tentoonstelling over het werk van H.N. Werkman en compensatie
€ 25.299,00 van inkomstenderving uit de kaartverkoop.
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
€ 9.500,00 voor de film en de personele inzet.
Het Haags Historisch Museum ontvangt een tegemoetkoming in misgelopen publieksinkomsten voor
€ 43.475,00 de tijdelijke tentoonstelling 'Schatten uit het depot' die in 2021 te zien zal zijn.
Aanpassing van het educatiepakket voor scholen en een corona-gerelateerde publiciteitscampagne
voor het Haarlemmermeermuseum De Cruquius, zodat zij meer scholieren en bezoekers kunnen
€ 15.570,00 bereiken in 2021.

Stichting Havezate Mensinge

RODEN

Stichting Heerlijkheid Brederode

SANTPOORT-NOORD

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
€ 47.500,00 tijdelijke tentoonstelling over de Haagse School die loopt van 1 april tot en met 31 december 2021.
Kosten voor communicatiemiddelen, extra inzet personeel, routing en hygiënemaatregelen voor
€ 23.466,00 Ruïne Brederode in Santpoort-Zuid.

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
€ 39.450,00 de groepsrondleidingen en een regionale heropeningscampagne voor beide vestigingen.

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
€ 72.896,00 ruimte en de collectiepresentatie aan te passen plus extra communicatiemiddelen.

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

Stichting Huis Bergh

'S-HEERENBERG

Stichting Industrieel Museum Zeeland

SAS VAN GENT

De bijdrage van Kickstart Cultuurfonds is bestemd voor de aanschaf van een nieuw kassasysteem
€ 14.100,00 waardoor er meer bezoekers coronaproof ontvangen kunnen worden in Huis Bergh.
Aanpassing aan het kassasysteem voor het Industrieel Museum Zeeland zodat tickets online
aangeschaft kunnen worden waardoor de doorstroom van het publiek beter gereguleerd kan
€ 2.700,00 worden.

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

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

Stichting Kinderkunsthal Rotterdam

ROTTERDAM

Stichting Kranenburgh

BERGEN (NH)

Villa Zebra past op haar eigen locatie de indeling van de ruimte aan, realiseert een aantal installaties
€ 38.000,00 en verruimt de openingstijden zodat er meer publiek ontvangen kan worden.
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
€ 72.000,00 communicatiekosten komen erbij kijken.

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
€ 11.632,00 voortgezet worden voor 900 eindexamenleerlingen.

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
€ 75.000,00 tentoonstelling is te zien van 8 mei tot en met 19 september 2021.

Stichting het Dordts Patriciërshuis

Stichting Kempisch Bakkerij Museum "De Grenswachter"

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.
Het Maritiem Museum ontvangt een bijdrage voor het digitaliseren van het bestaande educatieve
aanbod bij de langlopende tentoonstelling 'Dealen met drugs'.
Aanpassing van de publieke ruimte en de entree van MuZEEum in Vlissingen. Ook worden er
ticketscanpoorten geplaatst om de doorstroom te bevorderen.
Aanpassingen aan de route en inrichting van het Missiemuseum in Steyl (L) zodat men het museum
weer veilig kan bezoeken.

Stichting Maelwael Van Lymborch

NIJMEGEN

€ 19.737,00

Stichting Maritiem Museum Rotterdam

ROTTERDAM

€ 21.100,00

Stichting Maritiem Museum Zeeland

VLISSINGEN

€ 37.812,50

Stichting Missiemuseum Steyl

STEYL

€ 19.286,00

Stichting Museum Belvédère

HEERENVEEN

Stichting Museum Haarlem

HAARLEM

€ 380,00 Aanpassingskosten ten behoeve van een online reserveringssysteem voor Museum Belvédère.
Museum Haarlem ontvangt een bijdrage voor het ontwikkelen van audiotours voor hun nieuwe
€ 25.850,00 vaste opstelling, ter vervanging van groepsrondleidingen.

Stichting Museum Jan Cunen

OSS

Het educatieve aanbod van Museum Jan Cunen in Oss wordt online aangeboden middels 'De Digitale
€ 10.400,00 Scheurkalender' voor scholen. Tevens past men de bewegwijzering aan.

Stichting Museum Ons' Lieve Heer op Solder

AMSTERDAM

€ 50.000,00

Stichting Museum Paul Tetar van Elven

DELFT

€ 35.855,00

Stichting Museum Romeinse Katakomben

VALKENBURG

€ 1.100,00

Stichting Museum Stadskasteel Zaltbommel

ZALTBOMMEL

€ 8.600,00

Stichting Museum Staphorst

STAPHORST

Stichting Muzee Scheveningen

'S-GRAVENHAGE

Stichting muZIEum 2012

NIJMEGEN

€ 34.558,00

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.
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.
Museum Romeinse Katakomben past het kassasysteem aan zodat tickets online aangeschaft kunnen
worden.
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.
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.

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
€ 18.500,00 het museumcafé weer open. Dit leidt tot een toename van het aantal bezoekers.
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
€ 24.000,00 worden.

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
€ 57.745,00 worden.

Stichting Nationaal Orgelmuseum

ELBURG

De financiering van het streamen van de museale orgelconcerten van het Nationaal Orgelmuseum.
€ 21.264,00 Zo kan het museum, ondanks de maatregelen, toch haar publiek bedienen.

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
€ 15.107,00 routing en een extra uitgang om de bezoekerstroom beter te kunnen reguleren.

Stichting Nederlands Stoommachine Museum

MEDEMBLIK

Extra personeel voor Stoommachinemuseum te Medemblik om het museum virtueel toegankelijk te
€ 20.000,00 maken en de veiligheid tijdens een museumbezoek ter plekke te waarborgen.
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.
Extra personele inzet en de ontwikkeling van een audiotour zorgen dat het Palthe Huis in Oldenzaal
meer bezoek kan ontvangen.
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.
Aanpassingen aan het ticketsysteem, duurzame en duidelijke routing en extra ondersteuning voor de
communicatie voor het Purmerends Museum.
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.
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.
Een bijdrage om de collectiepresentatie en publieke ruimte van Stadsmuseum Harderwijk aan te
passen en coronaproof te maken.
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.

Stichting Nederlands Watermuseum

ARNHEM

€ 46.986,00

Stichting Oldenzaalse Musea

OLDENZAAL

€ 24.035,00

Stichting Oude Ambachten & Speelgoed Museum

TERSCHUUR

€ 37.155,00

Stichting Purmerends Museum

PURMEREND

€ 14.000,00

Stichting Slot Zuylen

OUD ZUILEN

€ 16.900,00

Stichting St. Odapark

VENRAY

Stichting Stadsmuseum Harderwijk

HARDERWIJK

€ 24.253,00

Stichting Stedelijk Museum Amsterdam

AMSTERDAM

€ 90.000,00

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
€ 10.973,00 aangeboden en de 'Van Eesteren Gesprekken' worden tevens online gemaakt.

Stichting van Gogh & Zundert

ZUNDERT

Stichting Van Gogh Village Nuenen

NUENEN

Stichting Veenomenaal Veenpark

BARGER-COMPASCUUM

Stichting Veluws Streekmuseum

EPE

Stichting Veluwsche Stoomtrein Maatschappij (VSM)

APELDOORN

Stichting Verzetsmuseum Amsterdam

AMSTERDAM

Door het nieuwe parkeerweiland van de Veluwsche Stoomtrein Maatschappij te verbeteren en
€ 19.400,00 vooral veiliger te maken, kan de aanvrager komend seizoen weer bezoekers ontvangen.
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
€ 11.990,00 naar het museum kunnen komen.

Stichting Verzetsmuseum Amsterdam

AMSTERDAM

€ 16.388,00 Aanpassen van een serie rondetafelgesprekken in het Verzetsmuseum Amsterdam voor livestream.

Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen

ARNHEM

Stichting Vrienden van de Kerk Op de Kranenburg

VORDEN

Stichting Vrienden van het Westfries Museum

HOORN

Stichting Waterliniemuseum Fort bij Vechten

BUNNIK

Streekmuseum Goeree-Overflakkee

SOMMELSDIJK

Vereniging Hofwijck

VOORBURG

€ 9.050,00

Het Vincent van Goghhuis in Zundert ontvangt een bijdrage om een app voor een virtueel
€ 25.000,00 museumbezoek te ontwikkelen. Het gaat om maakkosten om dit project te realiseren.
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
€ 17.900,00 museum willen of kunnen komen.
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
€ 81.111,25 verantwoord museumbezoek.
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
€ 15.000,00 invoeren van contactloos betalen op het terras.

Aanpassingen aan de inrichting en de route van Huis Verwolde, een van de kastelen van de Gelderse
€ 21.950,00 Kastelenstichting. Ook beschermingsmaatregelen horen bij de ingrepen.
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
€ 14.200,00 januari 2022 in het Heiligenbeeldenmuseum in Vorden-Kranenburg.
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
€ 15.000,00 met juni 2022.
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
€ 70.086,00 alles in goede banen te leiden worden er twee coronasurveillanten ingehuurd.
Aanpassingen aan het kassasysteem en de toiletruimtes voor een veilig en hygiënisch
museumbezoek aan Streekmuseum Goeree-Overflakkee. Door de krappe ruimten is het niet
€ 5.954,00 mogelijk om gidsen in te zetten en dienen tekstbordjes als alternatief
Aanpassing van het publieksaanbod van buitenplaats Huygens' Hofwijck. Door ook buiten te
€ 5.000,00 presenteren is het mogelijk om veel meer bezoekers te ontvangen.

€ 2.486.730,75

