
Aanvrager Plaats Korte omschrijving project Toekenning

Centraal Museum UTRECHT

Aanpassing van het museum Cafe in het Centraal Museum Utrecht zodat meer bezoekers een 
zitplaats aangeboden kan worden en er dus meer bezoekers tegelijk gebruik kunnen maken van de 
horecafaciliteiten. Dit draagt bij aan een optimale beleving voor de bezoeker. Er worden onder 
andere parasols en heaters aangeschaft zodat men ook met minder weer gebruik kan maken van van 
het terras. 

€ 28.924,00

De Zaansche Molen KOOG AAN DE ZAAN

Het aanpassen van het nieuwe Molenmuseum op de geldende landelijke corona-maatregelen. Het 
gaat concreet om aanpassingen in het gebouw als schermen, routing en extra hygienemaatregelen. 
Daarnaast wordt ook de website aangepast zodat tickets online en in tijdsloten gekocht kunnen 
worden. Om alles in goede banen te leiden worden er extra publieksbegeleiders ingehuurd. 

€ 18.500,00

Gemeente Dordrecht DORDRECHT

Aanvraag van het Dordrechtsmuseum voor de tekortfinanciering van de tentoonstelling 
Diepgeworteld van 11 november 2020 tot 5 april 2021. 

€ 15.435,00

Museum Het Schip AMSTERDAM

Fysieke aanpassingen aan Museum Het Schip in Amsterdam om het gebouw weer veilig open te 
stellen voor bezoekers. Ook worden er extra vrijwilligers ingezet voor extra rondleidingen. 

€ 26.050,00

Nationale Stichting De Nieuwe Kerk AMSTERDAM

Tekortfinanciering van de tentoonstelling History &Royalty, Reis in de tijd die loopt van 5 december 
2020 tot en met 7 februari 2021 in de Nieuwe Kerk in Amsterdam

€ 100.000,00

St. Stedelijk Museum Vianen VIANEN

Tekortfinanciering van de tentoonstelling Trouwe viervoeter, dierenportretten van Otto Eerelman. 
De tentoonstelling loopt van 27 september 2020 tot eind januari 2021. 

€ 5.000,00

St. Vrienden van de Kerk Op de Kranenburg VORDEN

Tekortfinanciering voor de tentoonstelling Dieren van Gods schepping (tot november 2020) en de 
Kerstgroepententoonstelling (van 1 november 2020 t/m 12 januari 2021) in het 
Heiligenbeeldenmuseum in Vorden-Kranenburg. 

€ 10.170,00

Stichting Bakkerij Museum De Oude Bakkerij MEDEMBLIK

Extra aanpassingen aan het museum om het publiek veilig te kunnen blijven ontvangen. Het gaat om 
bouwkundige aanpassingen om de publieksdoorstroom beter en veiliger te maken, maar ook om de 
aanschaf van een extra kassa en voorzieningen in de horeca en museumwinkel waardoor er 
voldoende afstand gehouden kan worden. 

€ 29.500,00

Stichting Beeld en Geluid Den Haag 'S-GRAVENHAGE

Aanpassingen van Beeld en Geluid Den Haag aan de 1,5 meter criteria. Het gaat om de aanschaf van 
een nieuw ticketsysteem en bewegwijzering. Ook worden er extra hygiënemaatregelen getroffen en 
worden er publieksbegeleiders ingehuurd om alles in goede banen te leiden. 

€ 22.766,00

Stichting Borger Prehist. hart v. Nederland BORGER

Betreft eenmalige kosten om de tentoonstelling Eat Love Die aan te passen aan de 1,5 meter criteria 
en de tentoonstelling uit te breiden naar de tuin zodat er meer bezoekers ontvangen kunnen 
worden. Daarnaast worden er extra publieksbegeleiders ingehuurd ter vervanging van de 
vrijwilligers die veelal tot de risiscogroep behoren. € 10.000,00

Stichting Cobra Museum voor Moderne Kunst Amstelveen AMSTELVEEN

Tekortfinanciering van de tentoonstellingen 'Onder de huid: Claude Cahun & Pedro Slim' in het 
najaar van 2020 en 'Clandestien: Foto's uit de Pedro Slim Collectie' in het voorjaar van 2021. 
Daarnaast worden er een aantal fysieke aanpassingen aan het museum zelf gedaan. De kassabalie 
wordt verplaatst en de looproute wordt aangepast waardoor de publieksdoorstroom beter wordt. 
Ook wordt het kassasysteem aangepast zodat tickets online aangeschaft kunnen worden. 

€ 57.068,00

Stichting Delta Cultureel VEERE

Het aanpassen van Museum Veere aan de 1,5 meter criteria. Zo worden de looproutes aangepast, 
worden er extra hygiënemaatregelen getroffen en wordt de website aangepast met een 
reserveringssysteem. Extra vrijwilligers worden ingezet om alles in goede banen te leiden. € 18.358,00

Stichting Design Museum Den Bosch 'S-HERTOGENBOSCH

Tekortfinanciering voor de reeds gepland tentoonstelling Victor papnek: The Politics of Design die 
loopt van 17 oktober t/m 7 februari in het Design Museum Den Bosch. 

€ 75.000,00

Stichting Deventer Verhaal DEVENTER

Pop-up tentoonstelling van het Speeldgoedmuseum in Museum De Waag. In de huidige locatie van 
het Speelgoedmuseum kan in de huidige staat niet worden voldaan aan de 1,5 meter criteria en kan 
momenteel dus geen bezoekers ontvangen. Om toch weer in beperkte mate publiek te ontvangen is 
er een oplossing bedacht; Zusterorganisatie Museum De Waag heeft een leegstaande kelder waarin 
het Speelgoedmuseum volgens de huidge richtlijnen een pop-up tentoonstelling kan realiseren 
waardoor ze toch een deel van de activiteiten voortgezet kunnen worden. 

€ 52.475,00

Stichting DOMunder UTRECHT

Aanpassingen aan DOMunder om aan de 1,5 meter criteria te kunnen voldoen en op een veilige 
manier de bezoekerscapaciteit uit te breiden. Hiertoe moet het klimaatbeheersingssysteem 
aangepast worden en het ontvangstbordes moet worden uitgebreid. Ook de bestaande projectie-
installatie wordt aangepast om met de 1,5 metermaatregelen veilig te kunnen gebruiken. 

€ 75.525,00

Stichting Duivenvoorde VOORSCHOTEN

Het aanpassen van Kasteel Duivenvoorde aan de 1,5 meter criteria. Het gaat concreet om een paar 
praktische aanpassingen aan de routing van het publiek en het beveiligen van de kunstwerken. Door 
de huidige situatie zijn er minder vrijwilligers beschikbaar die ingezet kunnen worden als zaalwacht. 
Het museum wil hierdoor de routing met afzetpaaltjes en koorden duidelijk maken en 
camerabewaking te installeren zodat de objecten beveiligd worden waardoor er minder zaalwachten 
nodig zijn. 

€ 34.971,00

Stichting Exploitatie Nationaal Reddingsmuseum "Dorus Rijkers" DEN HELDER

Het Reddingmuseum gaat nieuwe audiotours ontwikkelen voor optimale publieksbeleving bij de 
bezoekers. Daarnaast zorgt het voor een efficientere doorstroom van bezoekers en zijn er minder 
vrijwilligers nodig. 

€ 9.870,00

Stichting Fort Museum Venlo VENLO

Het aanpassen van Fort Museum Venlo aan de 1,5 meter criteria. Zo worden er spatschermen 
aangeschaft en extra hygiëne maatregelen getroffen. Daarnaast worden de publieksactiviteiten 
aangepast zodat deze digitaal gebruikt kunnen worden en er geen vrijwilliger meer mee hoeft met 
de groep. 

€ 20.293,00

Stichting Fotografie Museum Amsterdam AMSTERDAM

Tekortfinanciering voor acht tentoonstellingen voor de periode van nu tot en met juni 2021. Foam 
kan op dit moment maar 50% van de reguliere bezoekers ontvangen waardoor er fors minder 
publieksinkomsten worden behaald. Ook worden er extra publieksmedewerkers ingehuurd om de 
bezoekersstromen beter te kunnen begeleiden. 

€ 100.000,00

Stichting HCW BOLSWARD

Aanpassen van Museum de Tijd aan de 1,5 meter criteria. Het gaat concreet om aanpassingen aan 
het gebouw zoals een duidelijke route door middel van signing en een aanpassing aan het 
ventilatiesysteem. Ook moet het reserveringssysteem aangepast worden zodat bezoekers in time-
slots kunnen worden ontvangen. De publieksbegeleiding willen ze uitbreiden door middel van Tales 
of Art waarmee door middel van het scannen van een QR code achterliggende verhalen kunnen 
worden opgeroepen. 

€ 21.145,00

Stichting Hendrik Chabot ROTTERDAM

Aanschaf van twee e-ticketzuilen in het museumpark zodat de kassa en de ontvangsthal in het 
museum onlast worden. Bezoekers kunnen op deze manier op veilige afstand tickets aanschaffen. 

€ 30.450,00

Stichting Hermitage aan De Amstel AMSTERDAM

Tekortfinanciering van de tentoonstelling Romanovs in de ban van de Ridders die loopt van 7 
november 2020 tot en met 20 juni 2021 in de Hermitage te Amsterdam. 

€ 100.000,00



Stichting Het Nijsinghhuis EELDE

Tekortfinanciering van de tentoonstelling van Aline Thomassen van Museum De Buitenplaats in 
Eelde. Deze tentoonstelling is te zien van 3 oktober 2020 tot en met 31 januari 2021. 

€ 12.474,00

Stichting Hortus Botanicus Amsterdam AMSTERDAM

Aanpassingen voor Hortus by Night 2020-2021, winteravonden in de Hortustuin rond kerst en 
nieuwjaar. Concreet gaat het om aanpassingen die nodig zijn betreffende de routing, 
informatievoorziening en publieksbegeleiding tijdens de rondleiding. Ook wordt de tuin beter belicht 
waardoor de tuin en collectie beter en veiliger bereikbaar zijn voor de bezoeker. 

€ 39.700,00

Stichting Kasteel Radboud MEDEMBLIK

Tekortfinanciering van de tentoonstelling 'Heksen' die loopt van oktober 2020 t/m april 2021. 
Daarnaast worden er extra hygiënemaatregelen genomen en extra publieksbegeleiders ingehuurd 
om alles in goede banen te leiden. 

€ 29.262,00

Stichting Koninklijke Rotterdamse Diergaarde ROTTERDAM

Aanpassingen aan de Diergaarde aan de 1,5 meter criteria. Zo worden de nu nog gesloten 
monumentale binnenverblijven van de Gorilla's en de volières zo ingericht dat de 
publieksdoorstroom eenrichtingsverkeer wordt. Ook worden er extra hygiënemaatregelen genomen. 
Om alles in goede banen te leiden worden er extra publieksbegeleiders ingehuurd.  

€ 91.765,00

Stichting Limburgs Museum VENLO

Het verder aanpassen van het museum aan de 1,5 meter criteria. Zo worden er extra 
publieksbegeleiders ingehuurd om het publiek beter door het museum te leiden en wordt er voor de 
najaarsexpositie een audiotour ontwikkeld waardoor een fysieke gids/vrijwilliger niet meer nodig is. 
Om meer publiek te kunnen ontvangen wil het museum een uur eerder open gaan waarvoor extra 
personeel nodig is. 

€ 73.538,00

Stichting Mommerskwartier TILBURG

Het Aanpassen van Textielmuseum Tilburg zodat zij op een veilige manier weer publiek kunnen 
ontvangen. De toekenning heeft betrekking op aanpassingen aan de publieksactiviteiten en het 
educatief aanbod zodat de museumbeleving weer centraal staat. Zo wordt er een audiotour 
ontwikkeld nu groepsrondleidingen niet meer mogen en wordt het educatiefaanbod coronaproof 
gemaakt zodat er ook weer veilig scholieren en studenten kunnen worden ontvangen. 
  € 34.990,00

Stichting Museum De Acht Zaligheden EERSEL

Het aanpassen van het museum aan de 1,5 meter criteria zodat publiek weer veilig ontvangen kan 
worden. Het betreft onder andere een aanpassing van het kassasysteem zodat er volledig 
contactloos betaald kan gaan worden, extra schoonmaakrondes en de inhuur van een 
publieksbegeleider om alles in goede banen te leiden. 

€ 10.000,00

Stichting Museum Ons' Lieve Heer op Solder AMSTERDAM

Aanpassing en financiering van de tijdelijke tentoonstelling Romantiek op solder waarin historische 
kostuums uit de collectie van het Rijksmuseum te zien zijn. Er wordt een audiotour ontwikkeld voor 
een optimale publieksbeleving. 

€ 15.000,00

Stichting muZIEum 2012 NIJMEGEN

Het aanpassen van het doe-plein van het MuZIEum aan de 1,5 meter criteria. Daarnaast wordt de 
wisseltentoonstelling aangepast om weer groepen veilig te kunnen ontvangen. Hiervoor zijn extra 
materialen als koptelefoonhoesjes, extra blinddoeken, plastic handschoenen en spatschermen 
nodig. 

€ 19.000,00

Stichting Nationaal Monument Watersnood 1953 OUWERKERK

Het verder aanpasen van het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk aan de 1,5 meter situatie. Het gaat 
concreet om aanpassingen aan de Oral History-ruimte. Deze ruimte bestaat uit zuilen met verhalen 
van ooggetuigen, maar deze zuilen staan te dicht op elkaar. Er wordt een nieuwe ruimte ingericht 
waar bezoekers de ruimte hebben om alle filmpjes op een veilige manier te kunnen zien. 

€ 49.000,00

Stichting Nederlands Uitvaartmuseum AMSTERDAM

Betreft eenmalige kosten om de tentoonstelling Eat Love Die aan te passen aan de 1,5 meter criteria 
en de tentoonstelling uit te breiden naar de tuin zodat er meer bezoekers ontvangen kunnen 
worden. Daarnaast worden er extra publieksbegeleiders ingehuurd ter vervanging van de 
vrijwilligers die veelal tot de risiscogroep behoren. 

€ 10.000,00

Stichting Nederlands Volksbuurtmuseum UTRECHT

Het Volksbuurtmuseum in Utrecht vraagt ondersteuning bij de aanschaf van een nieuw 
kassasysteem waardoor de doorstroom van het publiek sneller en veiliger kan. 

€ 3.375,00

Stichting Noordwijk Space Expo NOORDWIJK

Uitbreiding van het museum met een professionele, goed geventileerde tent die direct aansluit op 
het museum. Op deze manier is het voor het museum weer mogelijk om grotere groepen, zoals 
schoolklassen, te ontvangen. 

€ 57.000,00

Stichting St. Odapark VENRAY

Het Odappark, beeldenpark in Venray, aanpassen aan de 1,5 meter criteria. Voor een betere 
publieksdoorstroming komen er uitgestippelde routes die door middel van wegwijzers worden 
aangegeven.  Voor de rondleidingen die normaliter gegeven worden door vrijwilligers worden 
betaalde krachten ingezet. Het museum kan op deze manier de openingstijden verruimen waardoor 
er meer publiek ontvangen kan worden.  

€ 8.450,00

Stichting Stadhuismuseum Zierikzee ZIERIKZEE

Tekortfinanciering van de tentoonstelling Cristobal de Mondragón, de 'goede Spanjaard' uit de 
opstand. Door de verplichte sluiting van het museum en vanwege het wegblijven van 
groepsbezoeken na de heropening verwacht het museum 45% minder bezoekers te ontvangen. 

€ 15.188,67

Stichting Streekmuseum Etten+Leur ETTEN-LEUR

Voor Corona werden de bezoekers in Streekmseum Etten Leur rondgeleid door vrijwilligers. Door de 
huidige beperkingen zijn groepsrondleidingen niet meer mogelijk en er is een groot tekort aan 
vrijwilligers. Om de bezoeker toch van de nodige informatie te voorzien worden er visuele 
presentaties in de vorm van filmpjes gemaakt die in ieder ruimte te bekijken zijn. 

€ 11.395,00

Stichting Utrechts Universiteitsfonds UTRECHT

De Botanische Tuinen Utrecht vraagt aan voor de aanschaf van twee grote tenten waardoor er in de 
herfst- en winterperiode meer bezoekers ontvangen kunnen worden. Eén tent wordt ingericht als 
horecafaciliteit en de andere tent geeft de bezoekers een zitplaats. Verder wordt er extra personeel 
ingezet voor ticketconcrole en -verkoop en komt er een extra toiletfaciliteit. 

€ 54.723,00

Stichting Zandvoorts Museum ZANDVOORT

Aanpassen van het Zandvoortsmuseum aan de 1,5 meter criteria. Zo worden er extra 
hygiënemaatregelen genomen, zoals aanschaf van desinfectiezuilen, signing en spatschermen. Om 
alles in goede banen te leiden en om erop toe te zien dat iedereen zich aan de maatregelen houdt, 
worden er extra publieksbegeleiders ingehuurd. 

€ 11.450,00
€ 1.407.810,67


