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Landelijke fondsen steunen Museum Kranenburgh 
 

Museum Kranenburgh mag rekenen op financiële noodsteun van twee belangrijke landelijke 

fondsen, het Mondriaan Fonds en het Kickstart Cultuurfonds. Het binnenhalen van deze noodsteun 

betekent voor het museum een eerste belangrijk resultaat bij het zoeken naar dekking voor zijn 

financiële tekorten als gevolg van de coronacrisis. 

 

Deze week maakte het Mondriaan Fonds bekend aan welke musea noodsteun is toegekend vanuit de 

Compensatieregeling Coronacrisis Musea 40.000 – 100.000 bezoekers, hieronder Museum 

Kranenburgh. Met een bijdrage van €60.000 komt het fonds tegemoet aan de gederfde i nkomsten 

als gevolg van de coronacrisis.  Eerder liet het Kickstart Cultuurfonds het museum weten dat het een 

bijdrage tegemoet mag zien van €76.750. Het Kickstart Cultuurfonds is een samenwerking van 

BankGiro Loterij en private fondsen en biedt financiële ondersteuning aan theaters, podia en musea 

om de benodigde aanpassingen aan de 1,5 metersamenleving door te kunnen voeren. 

 

Blij met steun van landelijke fondsen 

Museum Kranenburgh is de fondsen heel dankbaar voor de toegezegde steun. Directeur Museum 

Kranenburgh, Mariette Dölle: “We zijn heel blij dat de fondsen het behoud van Museum 

Kranenburgh voor het landelijke culturele bestel van belang vinden. Het geeft ons kracht en 

vertrouwen bij de forse opgave om de tekorten tot een minimum te beperken – door onder meer 

ingrijpende bezuinigingen, fundraising, het inzetten van eigen reserves - en zo het voortbestaan van 

ons museum veilig te stellen.” 

Voorstel college B&W noodsteun 

Eerder sprak het college van B&W Bergen zich uit voor noodsteun aan Kranenburgh in de vorm van 

garantiesubsidies voor 2020 en 2021 en gedeeltelijke huurkwijtschelding. Het verbindt hieraan de 

voorwaarde dat het museum alles in het werk stelt om de coronaschade voor het museum te 

beperken. Op 24 september spreekt de gemeenteraad van Bergen zich uit over het voorstel van 

B&W. 
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Beeldbijschrift: 

Tentoonstelling De Luchten van de Bergense School in Museum Kranenburgh. Foto Michel Claus 
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