
In Limburg barst het van de betrokken erfgoedvrijwilligers en lokale musea. 
Vrijwilligers die zich bezighouden met verhalen over onder meer het land-
schap, oude molens, streektaal, archieven, archeologische en cultuurhistorische 
waarden. Lokale musea en vrijwilligers zijn het kloppende hart van de  
Limburgse cultuur en conserveren deze voor volgende generaties. Om deze 
cultuurbewakers te behouden en de verhalen van Limburg levendig te houden, 
stelt de provincie Limburg verschillende regelingen ter beschikking. Zo kunnen 
onze cultuurbewakers met behulp van deze regelingen de vrijwilligers in het 
zonnetje zetten, nieuwe vrijwilligers werven of een nieuwe expositie inrichten. 
Meer weten over de beschikbare regelingen? Lees dan hieronder verder!

Meer informatie

limburg.nl/subsidies

Provincie Limburg steunt 
vrijwilligers en lokale  
musea met een hart voor 
Limburgse cultuur

Verenigingen en vrijwilligers  
(bijlage 5)

Waarvoor kun je aanvragen?

Werving, behoud en deskundigheidsbevordering van  

erfgoedvrijwilligers.

Voorwaarden

Je richt je op werving, behoud en/of deskundigheids

bevordering van erfgoedvrijwilligers. Dit kan bijvoorbeeld 

middels een buurtproject of het organiseren van een lezing. 

Wat zou je daarmee kunnen organiseren?

Een excursie met vrijwilligers naar een restauratieatelier.

Wil je een aanvraag indienen, 

alle voorwaarden bekijken of 

meer te weten komen over 

deze regeling? Gebruik deze 

QR code en bekijk bijlage 5.

Wil je een aanvraag indienen, 

alle voorwaarden bekijken of 

meer te weten komen over 

deze regeling? Gebruik deze 

QR code en bekijk bijlage 6.

Verwonderingen en verhalen  
(bijlage 6)

Waarvoor kun je aanvragen?

Het (opstarten van) een nieuw initiatief waarmee je op  

een vernieuwende/verrassende manier een onbekend,  

onderbelicht of verdwijnend aspect van Limburgs  

erfgoed presenteert aan een niet vanzelfsprekend publiek.

Voorwaarden

 Het initiatief wordt (mede) door vrijwilligers uitgevoerd.

 De eventuele eigenaren van het erfgoed (zoals  

bijvoorbeeld een monument) hebben toestemming  

verleend voor de activiteiten.

Wat zou je daarmee kunnen organiseren?

 Murals in het dorp laten maken die verschillende verhalen 

vertellen;

 Standbeelden met luisterverhalen over onbekende, maar 

belangrijke personen;

 Reizende exposities over onbelichte stukjes geschiedenis.

Algemene voorwaarden

 De aanvraag maakt aannemelijk dat door het initiatief 

erfgoed betrokkenheid ontstaat en/of behouden blijft. 

 Tenminste één gemeente draagt financieel bij aan  

het project.

 Per aanvrager is gedurende de looptijd van de regeling 

éénmaal subsidie mogelijk.

Subsidie erfgoed verenigingen en vrijwilligers

Subsidie Musea 2022-2023

Wie kan er aanvragen?

Lokale en regionale musea. Dit zijn musea die gevestigd  

zijn in de Nederlandse provincie Limburg en die geen  

provinciaal of nationaal museum zijn. Het museum hoeft 

niet geregistreerd te zijn in het Museumregister om aan

spraak te maken op deze regeling. Zo kunnen bijvoorbeeld 

ook particuliere musea en schatkamers gebruik maken van 

deze regeling.

Waarvoor kun je aanvragen?

Met deze regelingen kunnen aanvragers publieksactiviteiten 

toekomstbestendig maken. Zo kunnen hun bezoekers in  

de toekomst het museum blijven bezoeken. Je kunt  

bijvoorbeeld wijzigingen in het gebouw aanbrengen, een 

nieuw museaal concept ontwikkelen of zorgen voor betere 

promotie van je museum.

Voorwaarden

 Het betreft de realisatie van een of meerdere  

toekomstbestendige maatregelen;

 Het project dient binnen 1 jaar na ontvangst van de  

subsidiebeschikking te zijn uitgevoerd;

 Een aanvrager kan eenmalig een subsidie in het kader van 

deze regeling ontvangen.

Wat zou je daarmee kunnen organiseren?

 Nieuwe verhaallijnen toevoegen: de geschiedenis van het 

dorp verteld door de ogen van bijvoorbeeld een kind;

 Aanpassingen aan de balie en het bezoekersregistratie

systeem;

 Modernisering van de expositieruimtes met digitale  

hulpmiddelen

Subsidiebedrag

maximaal € 10.000,- 

Er dient sprake te zijn 

van aantoonbare  

cofinanciering van het 

project van minimaal 

€ 2.500,00 door de 

gemeente waar het 

museum is gehuisvest. 

Deze mag onderdeel 

uitmaken van de  

reguliere gemeentelijke 

subsidie.

Looptijd

tot 18 december 2023

Wil je een aanvraag indienen, 

alle voorwaarden bekijken of 

meer te weten komen over 

deze regeling? Gebruik deze 

QR code.

Subsidiebedrag

maximaal € 2.500,-

Looptijd

tot 18 december 2023

Subsidiebedrag

maximaal € 12.500,-

Het subsidiebedrag 

bedraag maximaal 75% 

van de subsi diabele 

kosten. Een aantal  

kosten, zoals reis en

verblijfkosten, zijn niet 

subsidiabel. Je subsidie 

aanvraag bedraagt  

minimaal € 1.000,.

Looptijd

tot 18 december 2023

Voor Limburgse vrijwilligersorganisaties actief 
op het gebied van erfgoed.


