KICKSTART CULTUURFONDS - TOEKENNINGEN AAN MUSEA

Aanvrager

Plaats

Korte projectsamenvatting

Toekenning

Artis

AMSTERDAM

Het aanpassen van het Rijks monumentale
Apenhuis van Artis, zodat het weer geopend kan
worden voor het publiek. Bij de entree van Artis
wordt een tweede toegangshek voor groepen
gemaakt. In het kassasysteem worden de opties
voor timeslots uitgebreid, waardoor efficiënter
gebruik kan worden gemaakt van de capaciteit
van het park. Ook wordt extra personeel
ingehuurd voor beveiliging en schoonmaak van
het park.

€ 65.300,00

Centraal Museum

UTRECHT

Aanpassing van het museumcafé in 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 het terras.

€ 28.924,00

De Zaansche Molen

KOOG AAN DE ZAAN

Het aanpassen van het nieuwe Molenmuseum
op de geldende landelijke coronamaatregelen.
Het gaat concreet om aanpassingen in het
gebouw als schermen, routing en extra
hygiënemaatregelen. Daarnaast wordt 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 (Dordrechts
Museum)

DORDRECHT

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

€ 15.435,00

Gemeente Helmond (Museum
Helmond)

HELMOND

Aanpassingen aan de publieke ruimtes van
de twee locaties van Museum Helmond. Het
gaat om het openstellen van een groot deel
van Kasteel Helmond dat voorheen verborgen
bleef, zodat bezoekers veilig kunnen worden
ontvangen. Aanpassingen betreffen de
entree, garderobe, balie en bewegwijzering,
verplaatsing van de museumshop en een extra
suppoost. Op de naastgelegen museumlocatie
Kunsthal Helmond worden de deuren vervangen
door automatische deuren wegens veiligheid en
klimaatbeheersing.

€ 44.407,00

Gemeente Tiel (Flipje en
Streekmuseum Tiel)

TIEL

In verband met (het gebrek aan) ruimte in Flipje
en Streekmuseum Tiel, is het op dit moment niet
mogelijk om gidsen in te zetten. Het museum
gaat daarom een drietal video’s laten maken
en laten afspelen bij de ingang van een zaal,
hiermee willen ze tegemoet komen aan de
behoefte aan begeleiding die zij signaleren bij
hun bezoekers.

€ 19.755,00

Het Nationaal Modelspoor Museum

SNEEK

Het Nationaal Modelspoor Museum vraagt
aan voor de tijdelijke inhuur van medewerkers
ter vervanging van vrijwilligers uit de
risicogroep. Zodoende kan het museum de
openingstijden verruimen. Daarnaast wordt
een tweede kassasysteem geplaatst waarmee
de bezoekersstromen beter kunnen worden
gereguleerd.

Het Spoorwegmuseum (SpM)

UTRECHT

Tekortfinanciering van de tijdelijke
tentoonstelling 'Tosti’s Truffels Treinen' over de
ontwikkeling van de eet- en drinkcultuur rondom
het spoor. Deze tentoonstelling is te zien tot 15
november 2020.

€ 23.500,00

€ 100.000,00

Museum De Fundatie

ZWOLLE

Om de nieuwe tentoonstellingen in Museum De
Fundatie optimaal te kunnen tonen en om te
kunnen blijven voldoen aan de RIVM-richtlijnen
doet het museum de volgende ingrepen: het
aanpassen van looproute, bewegwijzering en
indeling van de zalen, het scheiden van in- en
uitgang ten behoeve van klimaatbeheersing
en verbeterde routing en het aanpassen
en organiseren van museumlessen vóór
openingstijd.

€ 20.000,00

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

Museum Jan van der Togt

AMSTELVEEN

Voor de opening in juni 2020 zijn er al de nodige
aanpassingen gedaan om bezoekers veilig te
kunnen ontvangen in Museum JAN. Een van de
grote uitdagingen in het gebouw is dat er een
aantal te krappe doorgangen zijn. De entree
wordt verplaatst waardoor ook de garderobe
ruimer wordt wat de doorstroom bevordert.
Daarnaast wordt de vaste tentoonstellingsruimte
aangepast waardoor het mogelijk is om op
veilige afstand in tweerichtingen door het
museum te kunnen lopen. Ook wordt een zeer
smalle wenteltrap vervangen door een breder
exemplaar waardoor een gedeelte van het
museum dat nu is afgesloten voor publiek weer
toegankelijk wordt.

€ 92.940,00

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

R.T.M. Ouddorp

OUDDORP

Een nieuw reserveringssysteem voor RTMtrammuseum Ouddorp. Bezoekers kunnen
online een timeslot reserveren waardoor
bezoekers veilig in beperkte groep het museum
kunnen bezoeken. Ook is met deze aanschaf
geen cash geldtransactie meer nodig, alles
wordt digitaal afgerekend.

€ 8.367,20

Schermer Molens Stichting

SCHERMERHORN

De museummolen aanpassen zodat er
veilig publiek ontvangen kan worden. De
binnenruimte van de molenschuur wordt
vergroot en aangepast zodat de permanente
tentoonstelling daar een plek kan krijgen. Ook
krijgt de molenkap een glazen vloer, zodat
bezoekers deze kunnen bekijken zonder dat
ze hiervoor de veel te smalle kap hoeven te
betreden.

St. Het Vlaardings Museum

VLAARDINGEN

Tekortfinanciering van de tijdelijke
tentoonstelling ‘Als de Lichtjes weer eens
branden gaan - muziek van de bevrijding'. Deze
tentoonstelling is te zien tot en met 6 september
2020.

€ 3.224,00

St. Nederlands Museum Kinderwereld

RODEN

In Speelgoedmuseum Kinderwereld worden
de vrijwilligers tijdelijk vervangen door
junioren en wordt een podcast gemaakt met
vrijwilligers die niet naar het museum kunnen
komen. Aanpassingen aan de website en
het reserveringssysteem worden uitgevoerd.
Ook wordt de tijdelijke tentoonstelling 'Rube
Goldbergmachine' aangepast aan de 1,5-metercriteria.

€ 18.210,00

€ 10.000,00

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 Amsterdam Museum

AMSTERDAM

Het Amsterdam Museum aanpassen zodat
er veilig volgens de huidige richtlijnen publiek
ontvangen kan worden. Concreet gaat het om
het aanpassen van de routing door het museum,
die moet zorgen dat meer mensen het museum
en de tentoonstellingen op een veilige wijze
kunnen ervaren.

€ 54.500,00

Stichting Anton Pieck Museum

HATTEM

Door de coronamaatregelen is het op dit
moment niet mogelijk om workshops en
rondleidingen te geven in het museum. Om de
bezoeker toch de nodige informatie te geven
wordt er een interactieve tour gerealiseerd in
het museum waarbij de bezoeker zelf bepaalt
over welke aspecten of onderwerpen informatie
gewenst is.

€ 22.157,00

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's
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 Beheer en Behoud
Museumcollectie Boxtel

BOXTEL

Het aanpassen van Museum Boxtel om
weer veilig open te kunnen gaan voor het
publiek. Het gaat om aanpassingen in de
expositieruimtes, aanpassingen aan het kassaen ticketingsysteem, hygiënemaatregelen
voor bezoekers en personeel, tijdelijke
inhuur van personeel om vrijwilligers te
vervangen. Daarnaast wordt tekortfinanciering
aangevraagd voor de tijdelijke tentoonstelling.

€ 15.000,00

Stichting Behoud Panorama Mesdag

'S-GRAVENHAGE

Eenmalige kosten om de bestaande
tentoonstellingen en bijbehorende
publieksbegeleiding en educatie activiteiten
van Museum Panorama Mesdag aan te
passen aan de 1,5-meter-criteria. Zo wordt
er een inhoudelijke film ontwikkeld, worden
er coronaproof lezingen georganiseerd en
er wordt extra personeel ingehuurd voor de
publieksbegeleiding.

€ 80.000,00

Stichting Borger Prehist. hart v.
Nederland

BORGER

Eenmalige kosten om de tentoonstelling 'Eat
Love Die' aan te passen aan de 1,5-metercriteria en de tentoonstelling uit te breiden naar
de tuin zodat er meer bezoekers ontvangen
kunnen worden. Daarnaast worden extra
publieksbegeleiders ingehuurd ter vervanging
van de vrijwilligers die veelal tot de risicogroep
behoren.

€ 10.000,00

Stichting Botanische Tuin Kerkrade

LANDGRAAF

De Botanische Tuin Kerkrade gaat de culturele
programmering weer oppakken, maar door alle
maatregelen is het onmogelijk om dit binnen
te doen. Ze gaan daarom een buitenpodium
met tent neerzetten zodat de programmering
volledig coronaproof buiten plaats kan vinden.

€ 5.000,00

Stichting Bussemakerhuis

BORNE

Het vernieuwen van het kassasysteem waarmee
pinbetalingen en online reserveringen mogelijk
zijn en verschillende soorten bezoekersstromen
kunnen worden onderscheiden.

€ 7.425,00

Stichting Centrum Beeldende Kunst

ROTTERDAM

Aanpassingen aan het educatieve programma
'Laat je horen' bij de nieuwe tentoonstelling
'Wat ik je nog wilde zeggen' in TENT Rotterdam.
TENT zet extra personeel in om schoolklassen
coronaproof in groepen van 15 in plaats van 30
leerlingen te kunnen ontvangen en publiek veilig
te kunnen verwelkomen in de open ruimtes waar
eenrichtingsverkeer niet haalbaar is.

€ 6.393,00

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 Cobra
Museum voor Moderne Kunst in het voorjaar
van 2021. Daarnaast wordt 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 Cultureel Erfgoed "Het
Warenhuis"

AXEL

Het huidige kassasysteem van museum Het
Warenhuis voldoet niet, er kunnen geen tijdsloten
worden gereserveerd hetgeen in de huidige
situatie wel noodzakelijk is. Concreet gaat het
om de aanschaf van een kassasysteem met
geïntegreerde reservering en aankoop.

€ 3.000,00

Stichting De Museumfabriek

ENSCHEDE

Het ontwikkelen van educatieprojecten in de
Museumfabriek die gericht zijn op kinderen en
jongeren. Het gaat om 'meekijksoftware' en
een 'meekijkkast', waarmee museumdocenten
de leerlingen beter kunnen begeleiden tijdens
de workshops. Het tweede project behelst
'vlog visits', waarbij enkele leerlingen een
Wunderkammer in het museum bezoeken en
met een eigengemaakte vlog terugkeren naar
hun klas, waar het educatieprogramma wordt
vervolgd.

€ 13.067,60

Stichting De Oude Kerk te Amsterdam

AMSTERDAM

De Oude Kerk ontwikkelt een alternatieve
tentoonstelling 'The World After' wegens uitstel
van de geplande tentoonstellingen in zomer en
najaar 2020. Voor deze nieuwe tentoonstelling
maakten kunstenaars nieuw werk over de
impact van de coronapandemie. Daarnaast
worden aanpassingen gedaan aan het
entreegebied en het kassa- en ticketingsysteem.
Om alles in goede banen te leiden worden er
extra publieksmedewerkers ingezet.

€ 53.000,00

Stichting De Wieger

DEURNE

Aanpassing van museum De Wieger aan de
1,5-meter-criteria. Voor de opening in juni zijn
er al diverse aanpassingen gedaan, maar er
blijken een aantal knelpunten te zijn. Zo is de
publieksdoorstroming niet optimaal. Om dit
beter te begeleiden wordt een coronasuppoost
aangesteld die de bezoekers op efficiënte
wijze de weg wijst en toeziet op naleving
van de coronaregels. Daarnaast wordt
horecavoorziening verplaatst waardoor meer
ruimte ontstaat en komt er een tent op het
terras zodat ook in de wintermaanden aan
alle bezoekers een zitplaats aangeboden kan
worden.

€ 15.100,00

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
Speelgoedmuseum 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 kunnen momenteel
geen bezoekers worden 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
huidige richtlijnen een pop-up-tentoonstelling
kan realiseren waardoor toch een deel van de
activiteiten voortgezet kan 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 projectieinstallatie wordt aangepast om met de
1,5-meter-maatregelen 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
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 Elisabeth Weeshuis Museum

CULEMBORG

Voor een betere doorstroom in het Elisabeth
Weeshuis Museum wordt een publieksbegeleider
ingehuurd die het publiek ontvangt in de keuken
en op een theatrale manier een inleiding geeft
wat ze in het museum te zien krijgen. Doordat
dit museum normaal gesproken uitsluitend met
vrijwilligers werkt en deze groep grotendeels tot
de risicogroep behoort, wil het museum nu een
professionele kracht inhuren.

€ 16.650,00

Stichting Erfgoed, Natuur en
Landschap

JOURE

Museum Joure heeft een aantal tijdelijke
coronamaatregelen getroffen die op duurzame
wijze moeten worden aangepast, zodat het
museum op de langere termijn bezoekers veilig
kan blijven ontvangen. Concreet gaat het om
online ticketverkoop en kassavoorzieningen, het
verbeteren van de ventilatie, verbeteren van
het éénrichtingsverkeer, een weersbestendige
koffie- en theeschenkerij in de tuin, extra
betaalde krachten ter vervanging van
vrijwilligers in de risicogroep en aanpassen
van de educatieve programma’s zodat die
grotendeels ook buiten plaats kunnen vinden.

€ 51.980,00

Stichting Exploitatie Grote Kerk Veere

VEERE

De Grote Kerk Veere vraagt aan voor het
verbeteren van de bezoekersbeleving door
betere publieksinformatie en begeleiding
aan te bieden. Concreet gaat het om het
inhuren van publieksmedewerkers, uitvoeren
van extra schoonmaakrondes, de aanschaf
van desinfectie- en informatiezuilen en een
stoplichtsysteem om bezoekersstromen te
kunnen reguleren.

€ 54.550,00

Stichting Exploitatie Kasteel De Haar

HAARZUILENS

Het aanpassen van Kasteel de Haar aan de
coronamaatregelen. Het betreft het aanpassen
van de kassa- en ticketingapparatuur waardoor
bezoekers ook ter plekke een tijdslot kunnen
reserveren. Het inrichten van de zalen zodat
voldoende afstand kan worden gehouden en
er een veilige looproute ontstaat. Tenslotte
de inzet van extra personeel om bezoekers te
begeleiden.

€ 84.123,00

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
efficiëntere 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 hygiënemaatregelen
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 Forteiland Pampus

MUIDEN

Het Forteiland Pampus kan op dit moment zeer
beperkt publiek toelaten. Om op te schalen zijn
een aantal aanpassingen nodig. Zo wordt de
huidige tentoonstelling 'Het Geheime Wapen
van Amsterdam' aangepast en worden er extra
hygiënemaatregelen genomen.

€ 74.573,00

Stichting Forum Groningen

GRONINGEN

Aanpassen van museum Storyworld, gevestigd
in het Forum Groningen, aan de 1,5-metercriteria. Concreet gaat het om de inzet van extra
publieksbegeleiders bij de expositie 'The Art of
Aardman' en de inhuur van extra personeel voor
schoonmaak en beveiliging. Ook worden er
extra hygiënematerialen aangeschaft.

€ 100.000,00

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

€ 50.000,00

Stichting Frans Hals Museum

HAARLEM

Het vervangen van de interactieve 'hub'ruimtes in het Frans Hals Museum door een
workshopruimte in het hart van het gebouw.
Daarnaast wordt de atelierruimte Studio H
heringericht en beter toegankelijk gemaakt.
Door het corona-bestendig maken van deze
educatieve ruimtes kunnen families, jeugd en
jongeren weer veilig in het Frans Hals Museum
worden ontvangen.

Stichting Fries Scheepvaartmuseum

SNEEK

Het aanpassen van het Kindermuseum in het
Fries Scheepvaart Museum, zodat het heropend
kan worden. Voor het Kindermuseum is extra
schoonmaak nodig en materialen voor de
touchscreens en knoppen.

€ 5.725,00

Stichting GeoFort

HERWIJNEN

Museum GeoFort coronaproof maken zodat
ook in de winterperiode veilig bezoekers
kunnen worden ontvangen. Zo wordt het
ticketingsysteem aangepast met een mobiele
app zodat makkelijker ingecheckt kan worden
en het publiek beter doorstroomt. Ook worden
er twee tentoonstellingen naar buiten verplaatst
en worden de binnenruimtes opnieuw ingericht
zodat er meer bezoekers tegelijkertijd binnen
kunnen zijn.

€ 60.000,00

Stichting Haarlemmermeermuseum
De Cruquius

CRUQUIUS

Het aanpassen van het
Haarlemmermeermuseum De Cruquius om
binnen de richtlijnen weer meer publiek te
kunnen ontvangen. Concreet gaat het om
een online ticketingsysteem voor timeslots,
plattegronden en zaalteksten in handouts en
touchscreenpennen. Daarnaast wordt er een
audiotour ontwikkeld en worden de educatieve
activiteiten aangepast.

€ 13.530,00

Stichting HCW (Museum de Tijd)

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 timeslots kunnen
worden ontvangen. De publieksbegeleiding
wordt uitgebreid 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 van het Chabot Museum zodat de
kassa en de ontvangsthal in het museum ontlast
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 Dolhuys

HAARLEM

Het aanpassen van Museum van de geest in
het Dolhuys aan de 1,5-meter-criteria. Concreet
gaat het om ruimtelijke aanpassingen van de
entree en museumruimten, aanpassing van
de interactieve guides en wijzigingen aan
de groepsrondleidingen. Hiermee kunnen
bezoekers weer veilig worden ontvangen.

€ 43.000,00

€ 32.020,00

Stichting het Dordts Patriciërshuis

DORDRECHT

Het Dordts Patriciërshuis past de routing aan
voor een betere doorstroom en spreiding
van bezoekers. Daarvoor worden enkele
fysieke aanpassingen gedaan in de publieke
ruimte en in de collectiepresentatie. Voor de
bezoekersregistratie wordt een kassasysteem
met e-ticketing gerealiseerd. Daarnaast is de
bijdrage ook bestemd voor de tekortfinanciering
van de tijdelijke tentoonstelling over tekeningen
van Dordtse meesters uit de eigen collectie.

Stichting Het Nijsinghhuis

EELDE

Tekortfinanciering van de tentoonstelling 'The
wound is the place where the light enters
you' van Aline Thomassen in Museum De
Buitenplaats in Eelde. Deze tentoonstelling is te
zien van 3 oktober 2020 tot en met 31 januari
2021.

Stichting Het Poppenspe(e)lmuseum

VORCHTEN

Tekortfinanciering van een tijdelijke
tentoonstelling over het Indonesische
wayangspel. Deze tentoonstelling is te zien tot 15
september 2020.

€ 3.198,00

Stichting het Veenkoloniaal Museum

VEENDAM

Het aanstellen van een baliemedewerker
ter vervanging van vrijwilligers zodat het
Veenkoloniaal Museum de openingstijden kan
verruimen en zodoende weer meer publiek kan
verwelkomen.

€ 5.000,00

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 Huis Bergh

'S-HEERENBERG

Op dit moment is een groot deel van de
aanvullende activiteiten in museum Huis Bergh
niet mogelijk doordat de ruimtes het niet
toelaten om met groepen de 1,5-meter-criteria
te waarborgen, het in kleinere groepen niet
rendabel is of omdat de vrijwilligers veelal op
hoge leeftijd zijn. Huis Bergh wil dan ook de
rondleidingen en ridderslagen weer rendabel
maken voor kleine groepjes, bestaande uit
maximaal vier personen. Hiertoe is de inzet van
extra vrijwilligers nodig.

€ 4.260,00

Stichting Huizer Museum

HUIZEN

Het Huizer Museum aanpassen aan de
1,5-meter-criteria. Concreet gaat het om
een aanpassingen aan de publieke ruimte in
de vorm van entree, garderobe en routing.
Daarnaast wordt er extra publieksbegeleiding
ingezet nu veel vrijwilligers zijn uitgevallen
en wordt er een nieuw coronaproof
ticketingsysteem aangeschaft.

Stichting Jopie Huisman Museum

WORKUM

Het aanpassen van het kassasysteem in het Jopie
Huisman Museum. Door extra capaciteit kan de
bezoekersstroom beter worden gescheiden.

Stichting Kasteel Amerongen

AMERONGEN

Aanpassingen aan Kasteel Amerongen om het
kasteel op verantwoorde wijze open te kunnen
houden voor het publiek. Concreet gaat het om
het aanpassen van de route, aanpassen van
kassa- en ticketingapparatuur, het inrichten van
de zalen zodat 1,5-meter afstand kan worden
gewaarborgd. Daarnaast is inzet van extra
personeel nodig om bezoekers te ontvangen en
begeleiden in het gebouw.

€ 12.474,00

€ 65.500,00

€ 4.185,00

€ 45.104,00

Stichting Kasteel Heeswijk

HEESWIJK-DINTHER

Kasteel Heeswijk aanpassen aan de 1,5-metercriteria. Het museum is sinds juni weer open
en er zijn al de nodige aanpassingen gedaan.
Wel is er een beperking van de route door de
afwezigheid van vele vrijwilligers. Concreet
gaat het om de inhuur van publieksbegeleiders
waardoor de op dit moment gesloten ruimtes
weer aan de looproute kunnen worden
toegevoegd en de bezoeker weer een complete
route door het kasteel kan afleggen.

€ 19.000,00

Stichting Kasteel Radboud

MEDEMBLIK

Tekortfinanciering van de tentoonstelling
'Heksen' in Kasteel Radboud die loopt van
oktober 2020 tot en met 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 Diergaarde Blijdorp 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 Kranenburgh

BERGEN (NH)

In Museum Kranenburgh wordt de
binnen- en buitenruimte aangepast om de
publieksontvangst binnen het 1,5-meterprotocol te verbeteren. Zo wordt bijvoorbeeld
de garderobe aangepast en de educatieruimte
wordt verplaatst. Extra publieksmedewerkers
worden ingehuurd als tijdelijke vervanging
van vrijwilligers. Buiten wordt de beeldentuin
aantrekkelijker gemaakt voor bezoek, als
gelijkwaardige beleving aan een bezoek binnen.

€ 76.750,00

Stichting Kunsthal Rotterdam

ROTTERDAM

Het structureel aanpassen van twee eerder
genomen, tijdelijke coronamaatregelen in de
Kunsthal Rotterdam, die nodig zijn om een veilig
bezoek te kunnen blijven garanderen. Het gaat
om het plaatsen van een nieuwe, veilige trap die
in de huidige looproute noodzakelijk is voor een
goede doorstroom van bezoekers. Ook wordt
de bewegwijzering in het gebouw opnieuw
aangebracht, zodat deze langere tijd mee kan.

€ 36.740,00

Stichting Kunstmuseum Den Haag

'S-GRAVENHAGE

Aanpassingen aan het educatieprogramma
van Kunstmuseum Den Haag voor het basis- en
voortgezet onderwijs. Om de 1,5-meter-criteria
te waarborgen worden daarnaast vouwbare
krukken ingezet in de educatieprogramma's
voor de jongeren.

€ 71.851,00

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 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 Louis Couperus Museum

'S-GRAVENHAGE

Het Louis Couperus Museum is op dit
moment niet geschikt om publiek veilig
volgens de richtlijnen te ontvangen. Om
open te kunnen is het noodzakelijk dat er een
luchtventilatiesysteem wordt geïnstalleerd en om
de sanitaire voorzieningen aan te passen.

€ 11.661,85

Stichting Luther Museum Amsterdam

AMSTERDAM

Het Luther Museum vraagt aan voor de
inhuur van een publieksbegeleider zodat het
museum vier dagen per week open kan zijn.
Zodoende kan het museum weer meer publiek
verwelkomen.

€ 8.000,00

Stichting Maritiem Museum
Rotterdam

ROTTERDAM

Het treffen van maatregelen in het
Jenevermuseum en Museummolen De
Walvisch om een bezoek veilig te maken. In het
Jenevermuseum wordt de routing aangepast,
worden hygiënemaatregelen getroffen en is
de proefbar aangepast. In de Museummolen
betreft het extra publieksmedewerkers om
het publiek te begeleiden, bewegwijzering,
hygiënezuilen, spatschermen en aanpassingen
in de collectiepresentatie en de museumwinkel.

€ 13.717,00

Stichting Maritiem Museum Zeeland

VLISSINGEN

Vanwege het wegvallen van veel vrijwilligers
kan het Zeeuws maritiem muZEEum slechts zeer
beperkt open voor publiek. Met een camera
surveillance systeem in de publieksruimten
kan het muZEEum haar collectie weer veilig en
gecontroleerd aan de bezoekers tonen.

€ 18.315,00

Stichting Mommerskwartier

TILBURG

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

€ 34.990,00

Stichting Multatuli Huis

AMSTERDAM

Het aanpassen van de routing in het Multatuli
Museum en het aanbrengen van een glazen
overkapping van de binnenplaats, zodat een
betere doorstroom van bezoekers mogelijk
wordt. Zodoende kunnen de 1,5-meter-criteria
worden gehandhaafd.

€ 52.000,00

Stichting Museum aan de A

GRONINGEN

Het aanpassen van het Noordelijk
Scheepvaartmuseum aan de 1,5-metercriteria. Concreet gaat het om het aanpassen
van de routing door middel van zogenaamde
'stoplichten' en worden er extra vrijwilligers
ingezet om alles in goede banen te leiden.

€ 3.750,00

Stichting Museum Beelden aan Zee

'S-GRAVENHAGE

Museum Beelden aan Zee maakt een
alternatieve tentoonstelling ter vervanging
van het uitgestelde retrospectief over Henry
Moore. De nieuwe tentoonstelling 'Eigen+Beeld.
Moderne beeldhouwkunst museaal en
particulier verzameld' toont werk uit de eigen
collectie. De tentoonstelling is tot en met 7 maart
2021 te bezoeken.

Stichting Museum Belvédère

HEERENVEEN

Aanpassingen in museum Belvédère om
bezoekersstromen te reguleren. Onder andere
door het plaatsen van Friese dichtregels op
het pad en door transparante gordijnen te
gebruiken. Ook worden led-schermen gebruikt
voor een instructie-animatie en wordt tijdelijk
een extra beveiliger ingezet.

€ 25.711,00

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
worden, extra schoonmaakrondes en de inhuur
van een publieksbegeleider om alles in goede
banen te leiden.

€ 10.000,00

€ 100.000,00

Stichting Museum de Locht

MELDERSLO

Het aanpassen van Openluchtmuseum De Locht
in Melderslo aan de 1,5-meter-samenleving.
Hiertoe wordt de looproute structureel ingericht
inclusief extra hygiënepunten, wordt de
informatievoorziening aangepast en worden
de horecapunten verspreid over de locatie.
Ook worden activiteiten verplaatst naar
buiten middels een flexibele overkapping en
verplaatsbare geluidsinstallatie.

€ 47.509,00

Stichting Museum Gouda

GOUDA

Het aanpassen van het jaarlijks terugkerende
'Huis van Sinterklaas' in Museum Gouda. Het
educatieprogramma wordt omgezet naar een
individueel programma, extra museumdocenten
worden ingezet, routing en signing worden
aangepast, aanpassing van de entree om
bezoekersstromen te scheiden en extra
educatieve ruimtes die coronaproof zijn.

€ 15.000,00

Stichting Museum Het Rembrandthuis

AMSTERDAM

Het aanpassen van het educatieve programma
in Museum Het Rembrandthuis zodat scholieren
het museum kunnen blijven bezoeken.

€ 25.125,00

Stichting Museum Jan Cunen

OSS

Aanpassingen aan Museum Jan Cunen om het
publiek veilig te kunnen ontvangen. Het betreft
hygiënemaatregelen, aanschaf van extra
zitbankjes en beschermende materialen voor
medewerkers beheer en behoud. Daarnaast
worden twee projecten opgezet om het
publieksaanbod te vergroten.

€ 15.759,00

Stichting Museum KRONA

UDEN

Het opzetten van een nieuw, tijdelijk
publieksparticipatieproject in Museum Krona
waarbij de inwoners van een door corona sterk
getroffen gebied nauw worden betrokken.

€ 10.000,00

Stichting Museum Ons' Lieve Heer op
Solder

AMSTERDAM

Ondersteuning van de alternatieve
programmering in de vorm 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 Museum Sterrenwacht
Sonnenborgh

UTRECHT

Het aanpassen van Sonnenborgh zodat
programma’s en onderdelen van het museum
weer toegankelijk worden voor het publiek.
Concreet gaat het om het creëren van meer
zitplaatsen in het Terreplein in het bastion zodat
lezingen, cursussen, rondleidingen en verhuur
weer mogelijk worden.

€ 35.618,00

Stichting Museum van de Twintigste
Eeuw

HOORN

Het museum gaat haar openingstijden
verruimen met extra ochtenden in het weekend
voor met name ouderen. Hiertoe is inhuur van
extra personeel nodig voor schoonmaak en
publieksbegeleiding.

€ 12.000,00

Stichting Museum van het
Nederlandse Uurwerk (MNU)

ZAANDAM

In het 17e-eeuwse pand van Museum Zaanse
Tijd worden maatregelen genomen om
bezoekers veilig te kunnen ontvangen. Het
kassasysteem wordt aangepast, in de nieuwe
uitgang wordt een tourniquet geplaatst en de
molenaarstrap wordt vervangen door twee
spiltrappen. Om te zorgen dat bezoekers zich
aan de afstandsregels en looprichting houden,
wordt in verband met de kleine bezetting een
camerasysteem geplaatst.

€ 32.022,00

Stichting Museumpark Oriëntalis

HEILIG
LANDSTICHTING

Aanpassingen aan het museum en in de
tentoonstelling 'Feest van Licht' in Museumpark
Oriëntalis. Het gaat om aanpassingen in het
ticketingsysteem, aanpassingen in het museum
zoals routing, informatie- en routeborden,
tenten voor activiteiten, plexiglas schermen
en hygiënemaatregelen. In de tentoonstelling
'Feest van Licht' wordt gebruik gemaakt
van speciale, coronaproof vitrines en een
extra toezichthouder. Daarnaast worden
aanpassingen gedaan voor de buitenactiviteiten
in het Museumdorp.

€ 55.494,40

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
groepen veilig te kunnen ontvangen. Hiervoor
zijn extra materialen als koptelefoonhoesjes,
extra blinddoeken, plastic handschoenen en
spatschermen nodig.

€ 19.000,00

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,
worden hygiënemaatregelen getroffen en is
de proefbar aangepast. In de Museummolen
betreft het extra publieksmedewerkers om
het publiek te begeleiden, bewegwijzering,
hygiënezuilen, spatschermen en aanpassingen
in de collectiepresentatie en de museumwinkel.

€ 38.596,00

Stichting Nationaal Monument
Watersnood 1953

OUWERKERK

Het verder aanpassen 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 Natura Docet-Wonderryck
Twente

DENEKAMP

Aanpassing van natuurhistorisch museum
Natura Docet-Wonderryck Twente aan de
1,5-meter-criteria. Concreet gaat het om de
aanschaf van een nieuw reserveringssysteem
met differentiatie in timeslots, aanpassing van
de routing en het creëren van speciale (ruime)
interactieplekken en momenten waar extra
publieksbegeleiders aanwezig zijn om het goed
te begeleiden.

€ 19.470,00

Stichting Nederlands Nationaal
Oorlogs en Verzetsmuseum

OVERLOON

Aanpassingen in het educatieve aanbod van
Oorlogsmuseum Overloon, zodat groepen
leerlingen weer kunnen worden ontvangen
in het museum. Concreet gaat het om het
aanpassen en verplaatsbaar maken van
de materialen en programma’s, zodat de
doorstroom van bezoekers kan worden
gewaarborgd. De educatieprogramma's zullen
vanaf november beschikbaar zijn voor scholen.

€ 7.500,00

Stichting Nederlands Uitvaartmuseum

AMSTERDAM

Betreft eenmalige kosten om de tentoonstelling
'Eat Love Die' in het Uitvaartmuseum 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 risicogroep behoren.

€ 10.000,00

€ 3.375,00

Stichting Nederlands
Volksbuurtmuseum

UTRECHT

Ondersteuning van het Volksbuurtmuseum
in Utrecht bij de aanschaf van een nieuw
kassasysteem waardoor de doorstroom van het
publiek sneller en veiliger wordt.

Stichting Noordwijk Space Expo

NOORDWIJK

Uitbreiding van het museum Space Expo 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.

Stichting Oldenzaalse Musea

OLDENZAAL

In museum het Palthe Huis wordt extra
personeel ingezet waardoor het museum de
openingstijden kan verruimen en zodoende
meer bezoekers kan ontvangen.

Stichting OYFO

HENGELO

Tijdelijke, extra publieksvoorzieningen in
Techniekmuseum HEIM, om bezoekers en
scholen veilig te kunnen ontvangen. Het
gaat om extra logistieke en operationele
veiligheidsmaatregelen in het museum,
waaronder de inzet van extra begeleiders
bij rondleidingen, museumdocenten en
schoonmaakpersoneel, het ontwikkelen van een
audiotour, inzet van geluidsversterking voor de
museumdocent en portable kuchschermen.

€ 14.547,00

Stichting Pieter Vermeulen Museum

DRIEHUIS NH

Om bezoekers en schoolklassen veilig te kunnen
ontvangen, worden aanpassingen gedaan aan
het Pieter Vermeulen Museum. Het gaat om
een online ticketingsysteem, extra schoonmaak,
hygiënematerialen, bewegwijzering en
informatievoorzieningen.

€ 3.030,00

Stichting Pieterskerk Leiden

LEIDEN

Maatregelen en aanpassingen aan de museale
functie van de Pieterskerk om bezoekers
weer veilig te kunnen ontvangen. Concreet
gaat het om afzetpaaltjes, desinfectiezuilen,
aanpassingen van de digitale systemen en
aanpassingen aan de entree. Daarnaast
wordt tijdelijk extra personeel ingehuurd voor
publieksbegeleiding en beveiliging.

€ 100.000,00

Stichting Pinetum Blijdenstein

HILVERSUM

Aanpassing van de grote naaldbomentuin
'Pinetum Blijdenstein' in Hilversum. Het betreft de
omschakeling naar een cashless en contactloos
kassasyteem voor de toegangstickets en tevens
de ombouw van de website voor het kopen van
digitale tickets en het kunnen reserveren van
timeslots.

€ 8.300,00

Stichting Platform Drentse Musea

HAREN GN

Stichting Platform Drentse Musea treedt op
als penvoerder van 16 Drentse musea waar
aanpassingen nodig zijn om aan de 1,5-metercriteria te kunnen voldoen. De aanpassingen zijn
gericht op de publieke ruimte, kassa-apparatuur
en online ticketing, de collectiepresentaties,
tentoonstellingen, publieksbegeleiding en educatie.
Verder is de bijdrage voor een tegemoetkoming
in gemiste publieksinkomsten van de tijdelijke
tentoonstellingen. Om alles in goede banen te
leiden wordt extra personeel ingezet.

€ 99.457,00

Stichting Provinciaal Museum Limburg
(Het Bonnefantenmuseum)

MAASTRICHT

Het verduurzamen van bestaande coronaaanpassingen in het Bonnefantenmuseum.
Het gaat om het plaatsen van drie nieuwe
balies om de doorstroom van bezoekers te
bevorderen, te weten een verrijdbare ticketbalie
bij de ingang van het museum en twee mobiele
informatiebalies in het museum. Hiervoor
zijn extra hosts nodig. Daarnaast worden
traditionele rondleidingen vervangen door 'een
verhaal op zaal', waarbij krukjes voor bezoekers
klaarstaan in de verschillende museumzalen.

€ 55.000,00

€ 57.000,00

€ 11.461,00

€ 19.895,00

Stichting SCHUNCK*

HEERLEN

Verruiming van de openingsdagen van de
tentoonstelling 'Tegendraads, Aad de Haas
- 100 jaar' in SCHUNK Museum. Bij deze
tentoonstelling is er omwille van de esthetiek
en het oorspronkelijke tentoonstellingsontwerp
voor gekozen om zo min mogelijk met looplijnen
en wachtvlakken te werken. Om de 1,5 meter
te kunnen waarborgen worden maximaal 30
bezoekers tegelijkertijd naar binnen gelaten. Om
toch meer publiek te kunnen ontvangen wil het
museum ook op maandag open gaan; hiervoor
is extra personeel nodig.

Stichting Singer Memorial Foundation

LAREN

Singer Laren Museum & Theater voert
maatregelen uit om bezoekers aan het museum
en het theater weer veilig te kunnen ontvangen.
In het museum betreft het de inhuur van
medewerkers ter vervanging van vrijwilligers uit
de risicogroep, inhuur van extra schoonmakers,
hygïeneaanpassingen, aanpassingen aan
garderobe, plaatsen van schermen voor
aangepaste informatievoorziening en splitsing
van bezoekersstromen. Voor een tijdelijke
tentoonstelling wordt gedeeltelijke compensatie
aangevraagd. In het theater gaat het om het
maken van een instructiefilm voor bezoekers,
hygiënemaatregelen backstage en extra
schoonmaak van zaal en kleedkamers.

€ 100.000,00

Stichting Slot Zuylen

OUD ZUILEN

Het toegankelijk maken van Slot Zuylen binnen
de 1,5-meter-criteria. Concreet gaat het om het
ontwikkelen en drukken van een bezoekersgids
ter vervanging van de rondleiders, het
verbeteren van de routing in het slot en het
aanpassen van de tuinwandeling met een
bezoekersgids.

€ 9.800,00

Stichting Société Musée Lalique Pays
Bas

DOESBURG

Het nemen van extra maatregelen in het Lalique
Museum om museumbezoek veiliger te maken
en te stimuleren. Het betreft hygiënemiddelen,
uitbreiding van het kassasysteem en het
plaatsen van poefbankjes voor wachtende
bezoekers. Daarnaast gaat het om gedeeltelijke
tekortfinanciering van de tentoonstelling
'Koninklijk Licht'. De tentoonstelling is tot en met
20 juni 2021 te zien.

€ 50.000,00

Stichting St. Odapark

VENRAY

Het Odapark, beeldenpark in Venray, aanpassen
aan de 1,5-meter-criteria. Voor een betere
publieksdoorstroming komen er uitgestippelde
routes door middel van wegwijzers. Voor de
rondleidingen die normaliter door vrijwilligers
worden gegeven, 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 tijdelijke 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 Stedelijk Museum
Amsterdam

AMSTERDAM

Het Stedelijk Museum Amsterdam ontwikkelt
publieksbegeleiding ter vervanging van
rondleidingen door de museumdocenten.
Met 'Neem een duik in de kunst' nemen
museumdocenten plaats op een hoge
badmeestersstoel in de museumzalen en kunnen
bezoekers via hun telefoon al hun vragen aan
de museumdocenten stellen. Daarnaast worden
extra beveiligers ingehuurd.

€ 43.600,00

Stichting Steunfonds Allard Pierson
Museum

AMSTERDAM

Het Allard Pierson Museum op duurzame
wijze aanpassen aan de nieuwe maatregelen.
Concreet gaat het om het ontwerpen van
een coronaveilige en belevenisvolle route
door het museum, het aanpassen van de
publieksbegeleiding en educatie voor onder
andere ouderen, scholieren en studenten en het
uitbreiden van de espressobar in verband met
tijdelijke sluiting van het museumcafé.

€ 64.804,00

Stichting Stoomtrein Goes-Borsele

GOES

Stoomtrein Goes-Borsele vraagt aan voor het
presenteren van spoorwegmaterieel dat eerder
niet toegankelijk was en het realiseren van een
intensievere treindienst door een omloopspoor
met een perron in Goes aan te brengen.
Hierdoor kunnen meer bezoekers worden
ontvangen.

€ 95.000,00

Stichting Streekmuseum Etten+Leur

ETTEN-LEUR

Voor Corona werden de bezoekers in
Streekmuseum Etten+Leur rondgeleid door
vrijwilligers. Door de huidige beperkingen zijn
groepsrondleidingen niet meer mogelijk en
is er 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 iedere ruimte
te bekijken zijn.

€ 11.395,00

Stichting tot Beheer en
Instandhouding van het
Oertijdmuseum

BOXTEL

Om te kunnen voldoen aan de 1,5-metercriteria wordt in het Oertijdmuseum een
nieuwe infrastructuur met eenrichtingsroutes
aangebracht. Hiervoor zijn aanpassingen aan
de paden- en verblijfsstructuur in de Oertijdtuin
nodig.

€ 10.000,00

Stichting tot Beheer Museum
Boijmans Van Beuningen Rotterdam

ROTTERDAM

Museum Boijmans Van Beuningen vraagt aan
voor de tentoonstelling 'Boijmans by Car Light'. In
samenwerking met Ahoy Rotterdam worden in
de eerste drie weken van augustus verschillende
topstukken van het museum getoond in Hal 1 van
Ahoy. De bezoekers kunnen wandelend, per fiets
of per auto de tentoonstelling bezoeken.

€ 60.000,00

Stichting tot Behoud van den
Doornenburg

DOORNENBURG

Om Kasteel Doornenburg toegankelijker te
maken voor publiek binnen de 1,5-metercriteria, worden ruimtes aangepast zodat
groepen mensen vrij kunnen rondlopen en
zodoende afstand kunnen houden. Daarnaast
wordt er een audiotour gemaakt en komen
er informatieschermen ter vervanging van
groepsrondleidingen.

€ 15.000,00

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
extra personeel ingezet voor ticketcontrole en
-verkoop en komt er een extra toiletfaciliteit.

€ 54.723,00

Stichting van Gogh & Zundert

ZUNDERT

Het aanpassen van het
tentoonstellingsprogramma van het Vincent van
GoghHuis en gedeeltelijke compensatie van
gemiste publieksinkomsten bij de tentoonstelling.

€ 20.000,00

Stichting Van Loon

AMSTERDAM

Aanpassen van de tentoonstelling 'Value(s)' in
museum Van Loon aan de coronawerkelijkheid.
De tentoonstelling over de financiële wereld
vanaf de 17e eeuw loopt van 1 december 2020
tot en met 7 februari 2021.

€ 20.628,00

Stichting Vrienden der Geldersche
Kasteelen

ARNHEM

Het aanpassen van ontvangst en begeleiding
van de bezoekers in kastelen Doorwerth,
Zypendaal, Cannenburch, Ammersoyen, Hernen
en Rosendael. Het gaat om aanpassing van de
routes, het verplaatsen van publieksfaciliteiten
zoals receptie, kaartverkoop, winkel en
educatieruimten, de aanpassing van de
informatieoverdracht, publieksbegeleiding en
bewegwijzering en de communicatie over de
kastelen. Daarnaast worden beschermende
maatregelen getroffen. Hiermee worden de zes
kastelen veiliger en beter toegankelijk voor het
publiek.

€ 96.950,00

Stichting Zaans Museum

ZAANDAM

Het aanpassen van de entree van het Czaar
Peterhuisje in het Zaans Museum. Hiermee
kan de in- en uitstroom van bezoekers worden
verbeterd, waardoor meer mensen het museum
kunnen bezoeken. Het gaat om het aanpassen
van de kassa- en computerapparatuur en
de luchtbehandeling. Daarnaast betreft het
audioversterkers voor de conservator waarmee
op afstand verhalen kunnen worden verteld.

€ 28.380,00

Stichting Zandvoorts Museum

ZANDVOORT

Aanpassen van het Zandvoorts Museum
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

Van Sypesteyn-Stichting

LOOSDRECHT

Kasteel-Museum Sypesteyn ontwikkelt een
doorlopende audiotour ter vervanging van de
rondleidingen door vrijwilligers. Daarnaast
worden ter vervanging van vrijwilligers jongeren
en studenten ingezet als suppoost.

€ 32.500,00

Voerman Museum Hattem

HATTEM

Het aanpassen van de binnenplaats van
Voerman Museum Hattem. Door benodigde
aanpassingen in het museum kunnen
evenementen niet meer in de Hattemzaal
worden georganiseerd. De binnenplaats wordt
klaargemaakt om deze kleine evenementen te
kunnen faciliteren.

€ 5.584,00

Warkums Erfskip

WORKUM

Het plaatsen van verkeerslichten in Warkums
Erfskip om het aantal bezoekers te kunnen
reguleren. Op die manier kunnen bezoekers het
hele museum weer veilig bezoeken. Ook worden
er extra hygiënemaatregelen getroffen.

€ 5.000,00

Zeeuwse Museumstichting

MIDDELBURG

Aanpassingen aan het Zeeuws Museum
om het publiek veilig te kunnen ontvangen.
Het gaat om de inhuur van extra
medewerkers en aanpassingen aan de
publieke ruimte, waaronder een stoplicht
voor eenrichtingsverkeer. Daarnaast wordt
aangevraagd voor tekortfinanciering van de
tijdelijke tentoonstelling 'H.E.L.' over het werk van
Jan de Prentenknipper.

€ 12.500,00

€ 4.534.579,72

