
                   

Stichting Samenwerkende Kasteelmusea Utrecht 

 

 

Aan het college van Gedeputeerde Staten van de Provincie Utrecht  

 

Doorn, 22 mei 2020 

 

Onderwerp: beroep op het noodfonds 

 

Geacht college,  

Wij hebben kennis genomen van de brief van 12 mei jl.  waarin u steunmaatregelen 

aankondigt  voor de coronacrisis die de cultuur- en erfgoedsector diep heeft geraakt. Nu de 

musea van minister president Mark Rutte vanaf 1 juni a.s. onder strenge voorwaarden hun 

deuren weer mogen openen, willen ook de kasteelmusea niets liever! De naleving van het 

‘Protocol voor veilige en verantwoorde heropening van musea’ van de Museum Vereniging 

stelt de Utrechtse kasteelmusea bij de heropening voor specifieke problemen waarvoor zij 

hulp vragen bij het Noodfonds. 

De kasteelmusea hebben gemeen dat een groot deel van de arbeid verricht wordt door 

vrijwilligers. Kenmerkend voor deze groep is dat een relatief groot bestanddeel bestaat uit 

de leeftijdscategorie van 70+, de groep die volgens het RIVM tot de kwetsbare groepen 

behoort in het kader van de corona-risico’s. Het advies van de Museumvereniging is om deze 

groep vrijwilligers af te raden naar het museum te komen.  

Uit een snelle rondgang bij de verschillende kasteelmusea blijkt dat een groot deel van de 

vrijwilligers zelf het risico begrijpelijkerwijs ook niet aandurven. Dat betekent dat er een 

substantieel deel van de vrijwilligers niet of minder beschikbaar en/of inzetbaar is bij de 

openstelling van de kasteelmusea gegeven de nieuwe en strenge condities van het protocol. 

Met een tekort aan vrijwilligers bij Huis Doorn, Kasteel Amerongen, Slot Zuylen en POPUP 

MOA dreigt personele onderbezetting en is direct de beoogde heropening en continuïteit in 

gevaar.  

Om die reden hebben wij besloten als kasteelmusea gezamenlijk een pool in te richten die 

gevuld wordt met studenten van relevante opleidingen (geschiedenis, cultuurhistorie, 

toerisme, Duits), waardoor meerdere vliegen in één klap worden geslagen: 

*de musea krijgen relatief goedkope en tijdelijk inzetbare arbeidscapaciteit, die ook nog  een 

aantrekkelijke diversificatie van het medewerkersbestand oplevert; 

*studenten, van wie velen hun stageplaats en/of vaste werk (bv. in de horeca) hebben zien 

verdwijnen, krijgen de kans te worden ingezet, al dan niet in de vorm van stage. 



* de kasteelmusea kunnen – een beperkte – openstelling realiseren en voorkomen dat de 

inkomstenderving nog verder oploopt. 

De kasteelmusea willen een beroep doen op het noodfonds om vanaf juni tot – voorlopig – 

het einde van het jaar 2020 de pool van studenten (ca. 40 – 60) te kunnen bekostigen. Per 

kasteelmuseum is hiermee een bedrag gemoeid van ca. € 50.000,= en voor POPUP museum 

Oud Amelisweerd € 10.000,=.  

Als bestuur realiseren wij ons dat de steun nog door de Provinciale Staten moet worden 

vastgesteld, maar vanwege de zeer dringende urgentie willen wij u alvast ons verzoek 

voorleggen. Met een bijdrage van in totaal € 210.000,= uit het noodfonds kunnen wij tot het 

einde van dit jaar een – beperkte - openstelling bij de afzonderlijke kasteelmusea 

garanderen. Het spoedig kunnen aantrekken van studenten heeft voor ons nu de hoogste 

prioriteit. Wij kunnen dit uiteraard met een begroting onderbouwen. 

Het protocol voor veilige en verantwoorde heropening van musea maakt dat de 

kasteelmusea noodgedwongen omvangrijke extra kosten moeten maken voor:  online 

reserveringssystemen, extra hygiëne middelen en schoonmaakwerkzaamheden, fysieke 

beschermingsschermen etc. .  Voor deze onvoorziene uitgaven willen wij in een later 

stadium ook een beroep doen op het noodfonds. 

Uiteraard is ook uw nieuwe cultuur- en erfgoedprogramma ‘Voor Jong & Altijd’ ons niet 

ontgaan. Wij reageren hierop met een aparte brief. 

Wij hopen dat u vanwege de urgentie spoedig uitsluitsel kunt geven over onze financiële 

hulpvraag. De bezoekers, vrijwilligers en toekomstige studenten van Kasteel Amerongen, 

Kasteel de Haar, Huis Doorn, Slot Zuylen en POPUP Museum Oud Amelisweerd hopen wij zo 

ook tevreden te kunnen stellen met de heropening! 

 

Met belangstelling kijken wij uit naar uw reactie. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Bestuur stichting samenwerkende Kasteelmusea Utrecht 

A.E.M. de Jong, Kasteel De Haar 
F.M. Louhenapessy, Huis Doorn / POPUP MOA  
H.H. Sietsma, Huis Doorn / Kasteel Amerongen 
L.A.C. van Tuyll van Serooskerken, Slot Zuylen 
 
 
 
 
 
 
 
In kopie: aan de leden van de Provinciale Staten Utrecht 


