
Aanvrager Plaats Toekenning Beschrijving

Anne Frank Stichting AMSTERDAM € 35.767,00

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.

Grafisch Museum Groningen GRONINGEN € 16.301,00

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.

IJmuider Stichting Zee- en Havenmuseum De Visserijschool IJMUIDEN € 9.990,00

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.

Kunstvereniging Diepenheim DIEPENHEIM € 42.276,00

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.

Museum aan het Vrijthof MAASTRICHT € 20.045,00

Extra publieksvoorzieningen en aanpassingen aan de publieke 

ruimte en het ticketsysteem zorgen ervoor dat Fotomuseum 

aan het Vrijthof in Maastricht weer veilig open kan.

Museum Klok & Peel ASTEN € 28.955,00

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.

Nationale Stichting De Nieuwe Kerk AMSTERDAM € 100.000,00

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.

R.T.M. Ouddorp OUDDORP € 9.867,00

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.

Schermer Molens Stichting SCHERMERHORN € 11.500,00

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.

Stichting "OBSERVEUM museum & sterrenwacht Burgum" BURGUM € 5.980,00

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.

Stichting Amsterdam Museum AMSTERDAM € 97.014,00

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.

Stichting AVL Mundo ROTTERDAM € 51.200,00

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'.

Stichting Beeld en Geluid Den Haag 'S-GRAVENHAGE € 35.430,00

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.

Stichting Behoud Dorpskerk Wilp WILP € 11.301,00

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.

Stichting Boerderijmuseum De Bovenstreek OLDEBROEK € 36.000,00

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.



Stichting buitenplaats Kasteel Wijlre WIJLRE € 81.570,00

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.

Stichting Bunkerbehoud Terschelling WEST-TERSCHELLING € 3.286,00

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.

Stichting De Domijnen SITTARD € 12.366,00

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.

Stichting De Museumfabriek ENSCHEDE € 75.575,00

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.  

Stichting De Wieger DEURNE € 4.700,00

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.

Stichting Discovery Museum KERKRADE € 48.752,00

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. 

Stichting Drents Museum ASSEN € 100.000,00

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. 

Stichting Euregio Publiekscentrum voor Sterrenkunde LATTROP-BREKLENKAMP € 67.850,00

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.

Stichting Exploitatie Industrieel Smalspoormuseum ERICA € 19.755,00

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.

Stichting Fashion for Good AMSTERDAM € 7.447,00

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.

Stichting Fotodok UTRECHT € 23.780,00

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.

Stichting Fotografie Museum Amsterdam AMSTERDAM € 40.191,00

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.

Stichting Fries Natuurhistorisch Museum LEEUWARDEN € 14.016,00

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.

Stichting Fries Scheepvaartmuseum SNEEK € 34.203,00

Het Fries Scheepvaartmuseum gaat met de bijdrage van 

Kickstart Cultuurfonds het kassa-systeem aanpassen, de 

professionele schoonmaak continueren en een 

publiekswervingscampagne starten.



Stichting Goudse Sint-Jan GOUDA € 31.660,00

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.

Stichting Het Dolhuys HAARLEM € 46.530,00

Het ontwikkelen van online lesprogramma 'De bovenkamer 

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

psychische kwetsbaarheid bespreekbaar maakt voor 

scholieren.

Stichting Het Grachtenhuis AMSTERDAM € 46.919,00

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.

Stichting Het HEM ZAANDAM € 31.499,00

Extra publieksbegeleiding, schoonmaak, bewegwijzering en 

hygiënevoorzieningen om Het HEM in Zaandam coronaproof 

te maken.

Stichting Historische Tuin Aalsmeer AALSMEER € 3.922,00

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.

Stichting Hortus Botanicus Amsterdam AMSTERDAM € 13.109,00

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.

Stichting Hortus Botanicus Amsterdam AMSTERDAM € 56.393,00

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.

Stichting Imagine Identity and Culture AMSTERDAM € 9.915,00

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.

Stichting Kasteel Amerongen AMERONGEN € 24.373,00

Kasteel Amerongen ontvangt een bijdrage voor het trainen 

van vrijwilligers en inhuren van extra personeel om de 

doorstroom te verbeteren en bezoekerservaring te 

optimaliseren.

Stichting Kasteel van Valkenburg VALKENBURG € 24.412,00

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.

Stichting Katwijks Museum KATWIJK € 27.281,00

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.

Stichting Kazerne Foundation EINDHOVEN € 39.750,00

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.

Stichting Koppelkerk BREDEVOORT € 23.199,57

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.

Stichting Kornwerderzand KORNWERDERZAND € 24.100,00

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.

Stichting Kunst en Cultuur Stedelijk Museum Kampen KAMPEN € 60.261,00

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.



Stichting Kunsthal Rotterdam ROTTERDAM € 4.820,00

Plaatsing van hardglazen, ontspiegelde schermen met 

loketuitsparing bij de kassa van Kunsthal Rotterdam. Hierdoor 

zal de akoestiek van het Kunsthalcafé geen probleem meer 

vormen.

Stichting Limburgs Museum VENLO € 47.500,00

Het Limburgs Museum ontvangt een bijdrage voor de inzet 

van extra publieksbegeleiders waardoor het museum 

coronaproof publiek kan ontvangen.

Stichting Musea Noardeast Fryslân MODDERGAT € 9.570,00

Stichting Musea Noardeast Fryslân ontvangt voor zowel 

Museum Dokkum als Museum 't Fiskershúske een bijdrage 

voor maatregelen om het publiek coronaproof te kunnen 

ontvangen.

Stichting Musea Zutphen ZUTPHEN € 11.880,00

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.

Stichting Museon 'S-GRAVENHAGE € 42.640,00

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.

Stichting Museum Beelden aan Zee 'S-GRAVENHAGE € 48.500,00

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.

Stichting Museum De Buitenplaats EELDE € 33.000,00

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.

Stichting Museum De Voorde ZOETERMEER € 14.000,00

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.

Stichting Museum Gouda GOUDA € 60.000,00

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.

Stichting Museum Haarlem HAARLEM € 17.900,00

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.

Stichting Museum Het Rembrandthuis AMSTERDAM € 40.000,00

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.

Stichting Museum Romeinse Katakomben VALKENBURG € 33.993,00

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.

Stichting Museum Stadskasteel Zaltbommel ZALTBOMMEL € 14.750,00

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.

Stichting Museum Thijnhof COEVORDEN € 6.830,00

Museum Thijnhof in Coevorden ontvangt tekortfinanciering 

op vier exposities in samenwerking met het Drents 

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

Stichting Museumboerderij De Karstenhoeve RUINERWOLD € 9.113,00

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.

Stichting Museumstad Elburg 'T HARDE € 17.082,00

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.

Stichting Nationaal Gevangenismuseum VEENHUIZEN € 18.334,00

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.



Stichting Nationaal Jenevermuseum Schiedam SCHIEDAM € 21.946,00

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.

Stichting Nationaal Monument Watersnood 1953 OUWERKERK € 43.000,00

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.

Stichting Nationaal Theaterfonds 'S-HERTOGENBOSCH € 100.000,00

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.

Stichting Natura Docet-Wonderryck Twente DENEKAMP € 41.580,00

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.

Stichting Natuurdiorama Holterberg HOLTEN € 18.770,00

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.

Stichting Natuurmuseum Brabant TILBURG € 17.147,00

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.

Stichting Nederlands Nationaal Oorlogs en Verzetsmuseum OVERLOON € 28.524,00

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.

Stichting Nederlands Watermuseum ARNHEM € 17.476,00

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.

Stichting Nieuw-Dordrecht; Historisch en Cultureel Collectie Brands NIEUW-DORDRECHT € 514,00

Aanpassingen aan het Museum Collectie Brands in Nieuw-

Dordrecht (Drenthe) in het kader van coronamaatregelen. Het 

betreft vloerstickers en desinfectiemiddel.

Stichting Openluchtmuseum het Hoogeland WARFFUM € 12.759,00

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.

Stichting OVM DOETINCHEM € 3.438,00

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.

Stichting OYFO HENGELO € 45.376,00

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.

Stichting Pinetum Blijdenstein HILVERSUM € 5.910,00

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.

Stichting SCHUNCK* HEERLEN € 3.603,76

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. 



Stichting Stedelijk Museum Alkmaar ALKMAAR € 15.000,00

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.

Stichting Steunfonds Allard Pierson Museum AMSTERDAM € 65.737,00

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.

Stichting Street Art Museum Amsterdam AMSTERDAM € 10.458,00

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.

Stichting Terra Maris OOSTKAPELLE € 20.535,00

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.

Stichting Van Gogh en Drenthe te Nieuw Amsterdam/Veenoord VEENOORD € 5.000,00

Stichting van Gogh en Drenthe ontvangt een bijdrage om een 

educatiepakket op locatie aan te bieden voor basisscholen en 

extra communicatie activiteiten te ontwikkelen.

Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen ARNHEM € 18.145,00

De Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen ontvangt een 

bijdrage voor het moderniseren van het reserveringssysteem 

van de zeven aangesloten kastelen.

Stichting Vrienden van de Leidse Hortus LEIDEN € 53.870,00

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.

Stichting Vrienden van het Ir.D.F.Woudagemaal LEEUWARDEN € 42.255,00

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.

Stichting Vrienden van het Westfries Museum HOORN € 15.000,00

Het Westfries Museum in Hoorn gaat de populaire VR-tour 

corona-proof maken. Ook worden extra publieksbegeleiders 

aangetrokken.

Stichting Vrijheidsmuseum GROESBEEK € 50.000,00

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.

Streekmuseum Goeree-Overflakkee SOMMELSDIJK € 4.000,00

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.

Vereniging Musea Schouwen-Duiveland RENESSE € 42.173,00

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.

Zeeuwse Museumstichting MIDDELBURG € 22.498,00

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.

€ 2.663.067,33


