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1. Voorwoord 

Zoals voor alle kunst- en cultuurinstellingen is 2020 een uniek en zwaar jaar geweest. Waar 
‘corona’ het woord was waar zo’n beetje elke zin of acHviteit mee begon, dan wel mee werd 
afgesloten. Dat gold voor het Odapark eveneens. 

De opening “je loopt door mijn hoofd” was geweldig: we moesten een toelaHngsstop instel-
len: we mochten niet meer dan 100 mensen ontvangen Hjdens de opening. En het leeuwen-
deel van de bezoekers van deze tentoonstelling was een nieuw publiek voor ons. We konden 
zoveel mensen ontvangen omdat wij naast meerdere paviljoens natuurlijk een geweldig park 
hebben waar wij ook onze kunst tentoonstellen en waar we dus eveneens dankbaar gebruik 
van konden maken voor de opening. 

2020 is ook het jaar geweest waarin we een korHng kregen te verwerken op de provinciale 
subsidie voor de periode 2021-2022. We blijven de provincie natuurlijk dankbaar voor de 
resterende subsidie, en we werken er hard aan om weer onze status van ‘cultuurplaninstel-
ling’ terug te verwerven. Dat doen wij met een behoorlijk vernieuwd bestuur: Esther Hart-
zema; Angelique Jansen; Wendy Linders en Fieke Jansen zijn als nieuwe bestuursleden toege-
treden. De nieuwe leden zijn door middel van het openstellen van een vacature geworven. 
We hechten aan de governance code, die ook voorschrijT dat ook bestuursvacatures via een 
openbare bekendmaking geworden worden. En dat bevalt ons goed! Ook wordt het bestuur 
nu ondersteund door Yvonne Jeuken. En dat doen wij samen met onze dik 60 vrijwilligers en 
onze curator Joep Vossebeld. 

Financieel was het ook geen gemakkelijk jaar, maar met trots presenteren wij toch een wel-
iswaar klein maar wel posiHef resultaat. 

We zien allemaal uit naar het vervolg van 2021. Waarin wij de vernieuwing doorzeXen en 
doorbouwen aan het Odapark. Met vertrouwen en met ambiHe. 

Patrick van der Broeck 

VoorziXer 
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3. Missie en Visie 

Visie 

Odapark brengt mensen in contact met kunst en natuur, op een toegankelijke en inspireren-
de manier. 

Missie 

Odapark wil een plek zijn die nieuwsgierig maakt en waar je graag naar terugkomt. Een tuin 
van verbeelding en creaHviteit, waar je de mooiste bloemen van dichtbij mag bewonderen 
en je af en toe kan prikken aan een scherpe doorn. We nemen onze eigen omgeving, haar 
bewoners en haar verhalen als uitgangspunt voor kunst die hoofd en hart weet te beroeren. 
We zeXen in op kunsteducaHe voor alle leeTijden, omdat creaHviteit en nieuws- gierigheid 
ieders leven kunnen verrijken. We geven regionaal talent – jong en oud – een podium, maar 
ook Hjd, aandacht en vertrouwen. Tegelijk zijn we een plek waar we de natuur koesteren, 
een oase van sHlte midden in de bewoonde wereld. 
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4. Kunst 

4.1 Tentoonstellingen 

Odapark bestaat naast het Beeldenbos uit een paviljoen met drie presentaHeruimtes voor 
hedendaagse beeldende kunst. Deze ruimtes worden behalve voor tentoonstellingen ook 
ingezet voor educaHe, lezingen, concerten en bijeenkomsten. 

FLOW 
Suzanne Berkers, Hélène Hermans, Hester van Tongerlo 

26 januari 2020 – 29 maart 2020  

Uit de tentoonstellingsaankondiging: 

“Kunstenaars werken over het algemeen in relaHeve afzondering, zij werken veelal in een ca-
dans die het hun mogelijk maakt om zich te concentreren.  De afzondering van de kunste-
naars is relaHef, zij keren zich helemaal niet af van de samenleving, sterker nog door de vin-
ger aan de pols van de samenleving te houden, verrassen zij ons met een andere wijze van 
zien, een visie op wie wij zijn en hoe wij ons tot elkaar verhouden.  

In Odapark werden drie Limburgse kunstenaars bij elkaar gebracht. Deze werken in verschil-
lende disciplines, maar hun werk vertoont duidelijke overeenkomsten. Het conHnue proces 
waarin de kunstenaars aan zelfonderzoek doen wordt zichtbaar in bijzondere werken. Daarin 
geven ze uitdrukking aan wat hun bezighoudt en aan het verhaal dat zij willen vertellen.” 

EducaHe 
Gedurende de tentoonstellingsperiode werden er rondleidingen en workshops aangeboden 
voor jongeren en volwassenen. In de periode januari – maart hebben de volgende acHvitei-
ten plaatsgevonden 

• 3 rondleidingen voor volwassenen met in totaal 42 deelnemers 
• 3 rondleidingen voor jongeren van het middelbaar onderwijs met in totaal 66 deel-

nemers 
• 2 workshops voor jongeren van het middelbaar onderwijs met in totaal 36 deelne-

mers 
• 23 workshops voor basisschoolleerlingen met 176 deelnemers. 

Het totale aantal bezoeker van FLOW in de periode januari tot en met maart bedraagt 3.025. 
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JE LOOPT DOOR MIJN HOOFD 
Floor Martens, Maria Stams & José Fijnaut, Mike Moonen en Robin Waart  

3 juli 2020 - 18 oktober 2020 

Het was een tegenstrijdige zomer afgelopen jaar: Buiten scheen de zon en het park was ge-
woon open. Wandelaars genoten van de buitenlucht, de natuur en de kunstwerken. Binnen 
was het sHl, de exposiHe Hjdens lockdownperiode werd noodgedwongen afgelast, vrijwilli-
gers bleven gedwongen weg en de agenda werd akelig leeg.  

Wat ga je dan laten zien, op het moment dat de deuren wel weer open mogen? Wat doet er 
dan nog toe? Curator Joep Vossebeld verzamelde verhalen en kunstwerken die een ander 
perspecHef boden op het vreemde jaar 2020. Vaak kunstwerken met een innerlijke tegen-
strijdigheid: dingen lijken warm én koud op hetzelfde moment.  

Uit de zaaltekst: “Het leven valt zichtbaar sHl door iets onzichtbaars. Onze maatschappij 
moet veilig worden, maar ook menselijk blijven. Het wegvallen van dagelijkse bezigheden 
geeT rust, er ontstaat meer waardering voor het kleine in onze directe omgeving. Maar tege-
lijkerHjd zorgt dit voor onzekerheid, financiële zorgen en verstoorde nachtrust. We moeten 
afstand houden en realiseren daardoor pas wat contact betekent.” 

In Odapark toonden we in de zomer van 2020 een tentoonstelling waarin deze tegenstrijdig-
heid in alle werken opborrelde: Aanwezig worden door afwezig te zijn. Een persoon die er 
niet meer is, maar wiens aanwezigheid voelbaar wordt door wat zij achterliet. Anonieme 
liefdesbrieven. Het jonge Limburgse talent Mike Moonen maakte een indrukwekkende nieu-
we installaHe met het interieur van zijn oma, zij overleed begin april. De jonge Floor Martens 
liet een prikkelend audiowerk horen, en verbeelde het gemis aan fysiek contact met de afge-
knipte haren van vrienden en kennissen. 300 keramieken portreXen van Maria Stams en Jose 
Fijnaut stonden in een doolhof van metalen rekken, alsof het overledenen waarvan de urnen 
stonden te wachten. Robin Waart liet met een subHel alfabet aan ‘dedicaHons’ zien hoe bijna 
ieder boek in onze kast ook een anonieme liefdesverklaring is. 

Het mooie weer en redelijk “lichte” maatregelen met betrekking tot Corona maakte het mo-
gelijk om de opening in de buitenlucht te laten plaatsvinden. Het maximum van 100 gasten 
voor de vernissage werd, op inschrijving, met gemak gehaald en in een vreemd jaar werd het 
uiteindelijk een prachHge zomeravond in Odapark. Kunstenaar Jet Nuij verzorgde met steun 
van Huis voor de Kunsten Limburg een ontroerende performance Hjdens de opening. In de 
daaropvolgende maanden wisten bezoekers uit het hele land hun weg naar de tentoonstel-
ling te vinden.  
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EducaHe 

De gebruikelijke rondleidingen en workshops waren in verband met corona-maatregelen niet 
mogelijk, vandaar dat we hebben gezocht naar een andere vorm om publiek te betrekken bij 
de kunst, liefst fysiek. Tijdens een open studio maakten José Fijnaut & Maria Stams live twee 
nieuwe portreXen voor hun serie ‘Koppig Limburg’. Jaqueline Römers interviewden de twee 
geportreXeerden twee uur lang over hun leven en de rol van kunst en cultuur. In de ochtend 
werd er een portret gemaakt van acteur Joes Brauers. In de middag was het de beurt aan 
één van de vrijwilligers van Odapark, Marian Kessels. Het aanwezige publiek zag live hoe de 
hompen klei langzaam de gelijkenis van Joes en Marian aannamen, maar namen ook deel 
aan het gesprek: Joes werd bevraagd over zijn carrière, als kind speelde hij al mee in Kruimel-
tje, maar ook hoe de Limburgse roots nog alHjd belangrijk zijn voor een acteur in Amster-
dam.  

Het totale aantal bezoeker van JE LOOPT DOOR MIJN HOOFD in de periode juli tot en met 
oktober bedroeg 7784 
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KEEPING UP WITH THE JONESES 
Chantal Le Doux, Elke Lutgerink, Keetje Mans 

1 november 2020 – 22 februari 2021 

In deze tentoonstelling worden de werken van drie vrouwelijke Limburgse kunstenenaars 
getoond. Vanwege Corona starXe KEEPING UP WITH THE JONESES zeer sober. Een opening 
was niet mogelijk en na de eerste publieksdag moest de exposiHe meteen haar deuren weer 
sluiten, waarna zij in de loop van november nog 2 weken open mocht. Vanaf december is de 
tentoonstelling tot onbepaalde Hjd gesloten. 

Uit de zaaltekst:  

“In hoeverre mogen we ongrijpbaar blijven?  

Laten we bij jou beginnen: Jij bent jezelf.  

Maar hoe werd jij eigenlijk jezelf?  

Je kreeg een naam, een nummer, een label, misschien een Htel. Je werd ingedeeld in catego-
rieën en groepen, beoordeeld, bevoordeeld en veroordeeld. Meestal heb je daar weinig in-
spraak in, het zijn ‘De Anderen’ die jouw publieke idenHteit een vorm gaven, tegelijk wordt 
er van jou verwacht dat je daaraan meewerkt. Het is de schijnbare onmogelijkheid van onze 
Hjd: een authenHek individu zijn en tegelijkerHjd binnen de maatschappelijke orde passen. 
Uniek en herkenbaar tegelijk. Aanpassen door af te wijken.  

Voor deze tentoonstelling probeerden Chantal, Elke en Keetje hun publieke idenHteit en alle 
bijbehorende bagage los te laten. Ze laten hun maskers voor even zakken, en tonen een 
glimp van de wereld die zich daarachter bevindt. Ze nodigen je uit om hun binnenwereld te 
betreden en hun personen vanachter de schermen te zien.” 

Het totale aantal bezoekers van KEEPING UP WITH THE JONESES in de periode van 1 novem-
ber tot eind december bedraagt (maar) 622. We kijken of de tentoonstelling verlengd kan 
worden in 2021, dit is avankelijk van de heropening van musea. 
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4.2  Kunst in het park/beeldenbos 

Door de coronacrisis zijn er veel werkzaamheden dit jaar niet uitgevoerd of uitgesteld, meer 
hierover bij ‘Park en Natuur’. Wel zijn de beelden Hjdens de eerste lockdown grondig 
schoongemaakt en waar nodig opgeknapt. Achter de schermen zijn er wel al zaken in voor-
bereiding: 

• Er zal een opschoning plaatsvinden van het beeldenbestand. Sommige beelden staan er 
al langer dan de aanvankelijk afgesproken bruikleen termijn. Andere beelden zijn in slech-
te staat. Zo gauw de omstandigheden weer fysiek werk in groepsverband toestaan zullen 
deze beelden worden vervangen. Zo blijT het Beeldenbos actueel. 

• Voor alle beelden zijn nieuwe teksten geschreven. Nieuwe borden, inclusief QR-codes, 
worden geplaatst op moment dat de nieuwe website online gaat. 

• Er is een plaXegrond gemaakt van het park, inclusief alle beelden. Vanaf de heropening 
zal deze te koop zijn voor bezoekers. 

• Het jonge talent CharloXe Koenen heeT een van de buitenvitrines geadopteerd, ze zal 
hier ieder seizoen een nieuw kunstwerk in realiseren. 

 
Werk van Elke Lutgerink Hjdens Keeping up with the Joneses 



11

Studenten van de Kunstacademie Maastricht takelden een Hjdelijk kunstwerk tussen de bomen 
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4.3 Samenwerking 

Odapark hecht grote waarde aan samenwerking met (culturele) partners in de regio en daar-
buiten, om zo de culturele infrastructuur in Noord-Limburg en Zuid-Nederland te versterken. 
Inmiddels weten verschillende partners in de Euregio ons te vinden en vinden diverse sa-
menwerkingen plaats. Deze uiten zich onder meer in de uitwisseling van bruiklenen, onder-
linge advisering, het gezamenlijk ontwikkelingen van concepten voor tentoonstellingen en 
manifestaHes en door onderlinge afstemming van het programma.  

Samenwerking met natuurorganisaHes is een belangrijk gegeven binnen de organisaHe. Op 
de droge zandgrond zijn de gevolgen van een warmer klimaat snel voelbaar, de gezondheid 
van bomen en daarmee samenhangende vogel- en diersoorten houden we nauw in de gaten. 

Door het aangaan van vele (vormen van) samenwerkingen steunt Odapark steeds steviger op 
de twee benen waarop het staat: cultuur en natuur. Odapark werkt samen met vele culturele 
instellingen in diverse disciplines in kunst (beeldende kunst, literatuur, theater, educaHe, mu-
ziek, historie), maar ook met organisaHes en instellingen buiten de cultuur (natuur, jeugdbe-
wegingen, organisaHes voor ouderen en minderbedeelden, bedrijven en instellingen van so-
ciale, maatschappelijke en financiële aard). Zo is literatuur, historie, muziek en dans al jaren 
een vertrouwd gegeven in de programmering van Odapark. 

Een aantal partnerschappen willen we graag uitlichten: 

De Beejekurf 

Midden in de eerste lockdown van 2020 sloten we een overeenkomst met een nieuwe hore-
capartner: restaurant de Beejekurf. Zij verzorgen de catering rondom externe verhuur, parHj-
en en bruiloTen in Odapark. De afspraak is: Waar mogelijk zullen kunst en horeca elkaar ver-
sterken. In de zomer bleek dit een gouden greep: Hjdens de weekenden kon men reserveren 
voor een vijfgangendiner (vanwege RIVM-regels max. 30 personen per avond). Tussen de 
gangen door was er een rondleiding langs de kunstwerken in Odapark, onder leiding van een 
vrijwilliger. De combi leidde tot veel enthousiaste reacHes in de omgeving, van bezoekers èn 
gidsen. +-250 bezoekers maakten gebruik van dit culinaire kunst-arrangement.  

Cultura Venray 

Cultura was alHjd al een belangrijke partner voor Odapark. In deze vreemde Hjd is de sa-
menwerking nog intensiever geworden, vooral op gebied van educaHe. Naast gezamenlijke 
educaHeprojecten, wordt er ook gezamenlijk gecommuniceerd en wordt gewerkt aan een 
tentoonstelling met parHjen uit de hele gemeente Venray. 
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Museum van Bommel van Dam, Venlo 

In de afgelopen jaren was er door omstandigheden nauwelijks samenwerking tussen Oda-
park en VBVD in Venlo. Begin 2020 zijn er opnieuw contacten gelegd, resulterend in een ge-
zamenlijk project: ‘Nieuwe Uitzichten’. Dit project over kunst en duurzaamheid gaat lopen in 
2021 en 2022, resulterend in 8 nieuwe kunstwerken op locaHe, verbonden middels een fiets 
en wandelroute in Venlo en Venray.  
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Kulturraum Niederrhein 

In het verleden waren er al samenwerkingen met Kulturraum Niederrhein, de laatste jaren 
wat minder. Het contact is in 2020 op nieuw opgepakt, met resultaat! Odapark is vanaf dit 
jaar partner van Borderland Residencies en krijgt daarmee voor het eerst een heuse arHst-in-
residence plek: Ieder jaar kunnen we gedurende 3 maanden een kunstenaar uitnodigen om 
nieuw werk te maken in Odapark, met financiële ondersteuning vanuit Kulturraum Niederr-
hein. 

Huis voor de Kunsten Limburg 

Kunstenaar Jet Nuij verzorgde met steun van HvdK een performance Hjdens de opening van 
‘Je Loopt Door Mijn Hoofd’. Daarnaast werken we samen aan het talentontwikkelingsproject 
‘The Known ArHst’, dat zal plaatsvinden vanaf 2021. Hierin worden jonge Limburgse kunste-
naars begeleidt middels een serie masterclasses en  
coachingsgesprekken. 

Met de volgende organisaHes wordt samengewerkt: 

Lokaal 

Beeldende kunst #Respect On 

Cultura Venray

Kunst in openbare ruimte 

Kunst in openbare ruimte

Muziek SHchHng Theehuisconcer-
ten

5 concerten | 594 
bezoekers

Literatuur Literair Café Venray e.o. 

Bibliotheek – Biblio Nu

Andere jaren 4 lezingen, 
met +-200 bezoekers, dit 
jaar geen lezingen.

Natuur Ayla Boomverzorging 
Raaylandcollege 

Vogelvereniging Venray 

Wijkraad Vlakwater

Onderhoud bomen 
Onderhoud park 

Onderhoud nestkasten en 
monitoren vogelstand 
Overleg m.b.t. visie Vlakwa-
tergebied
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Filosofie Adelbert Vereniging Normaal +- 500 bezoekers, 
dit jaar geen acHviteiten.

Podiumkunsten Schouwburg Venray 

Danshuis Venray

EducaHe, Talentontwikkel-
ing & ParHcipaHe

Scholengemeenschap Raay-
land College Venray 

Basisscholen gemeente 
Venray 

KindervakanHewerk 

Vooropleiding kun-
stacademie door KC  
Venlo 

SPOVenray 

ROC Gilde Opleidingen 
Venlo 

Metameer Stevensbeek 

Montessorieschool Venray 
Emerson College Well / Bo-
ston 

Cursus & Training Venray 

Kunst en Cultuurpla{orm 
Zeen 

Kunstwerkplaats 

Synthese Venray 

Straatcoaches Venray 

Kunst uit het vuistje 

EducaHe en maatschap-
pelijke stages
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Provincie Limburg 

Historie & LocaHe Lokaal Historisch Pla{orm 

Rooyse Gidsen Gilde 

Venrays Museum 

Gemeente Venray

Overig Cultura Venray 

Afasiecentrum Venray

Lezingencyclus gezamen-
lijke organisaHe en uitvoer-
ing in Theehuis Odapark 

Rondleidingen

Beeldende Kunst SCHUNCK 

Museum Van Bommel van 
Dam Venlo

sparringpartner curator 

Samenwerkingsproject 
“Nieuwe Uitzichten”

EducaHe & ParHcipaHe Scholengemeenschap 
Dendron Horst 

BAM, Mobiel Atelier Venlo 

Cultuurpad 

Fontys Hogeschool PABO 
Venlo 

Lokaal C

Talentontwikkelingspro-
gramma 

EducaHe Basisonderwijs 

EducaHe Basisonderwijs 

EducaHe en talentontwikkeling 

EducaHe

Natuur Arcadis / Koninklijke 
Nederlandse 
Heidemaatschappij 

Emerson College

Herontwikkeling en herinricht-
ing Odapark 

Beelden onderhoud Beelden-
bos
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NaHonaal, Euregionaal en InternaHonaal 

Podiumkunst Sara Soedthoudt Waeg noa Hoes, dansvoor-
stelling in Odapark

LocaHe SHchHng Het Limburgs 
Landschap

Overige FederaHe van Musea in 
Limburg 

Huis voor de Kunsten

Muziek Buro Slim / Pro2 Urban & Nature 

Kunst ArHst&The Others Digitale por{olio-ge-
sprekken met kunstenaars 
uit Euregio

EducaHe, Talentontwikkel-
ing

Kulturraum NiederRhein 

Borderland Residencies

Opdracht talentontwikkel-
ing 

Gezamenlijk residenHe pro-
ject voor kunstenaars
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Voorafgaand aan de opening van “Je Loopt Door Mijn Hoofd” staan de stoelen klaar, uiteraard op 1,5 meter afstand. 
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5. Talentontwikkeling & Educatie 

Odapark ziet het als één van haar kerntaken om kunsteducaHe aan te bieden voor jong en 
oud. Kunst is niet enkel voor ingewijden of elitair, en kunst is zeker niet moeilijk. In het edu-
caHef aanbod van Odapark draait alles om verwonderen, ontdekken en je kunnen verplaat-
sen in de wereld van een ander. 

Odapark wil hedendaagse kunst onder ieders aandacht brengen en met de bezoeker in ge-
sprek gaan. Niet om uit te leggen wat de bezoeker zou moeten zien maar om samen te ont-
dekken en zich te verwonderen.   

In onze hedendaagse maatschappij zijn opvoeding en onderwijs steeds minder gericht op 
creaHviteit. In de afgelopen 20 jaar is de creaHviteitsscore in onze hersenen drasHsch ver-
minderd. Maar kunst en creaHviteit staan voor het stellen van vragen, het oplossen van pro-
blemen en creaHef denken. Kunst is de wereld kunnen zien via de omweg van de verbeel-
ding, hard nodig in onze huidige maatschappij. Binnen elke samenlevingsvorm staat een 
bloeiend kunst- en cultuurklimaat garant voor prachHg domino-effect; het legt contacten tus-
sen bevolkingsgroepen; intensiveert sociale banden; versterkt de aantrekkelijkheid van de 
omgeving en sHmuleert innovaHe. Daarnaast: KunsteducaHe is niet alleen maar ‘leuk’ en ‘in-
teressant’, het is niet enkel het verwerven van kennis over kunst maar zorgt juist voor een 
proces van reflecHe op de werkelijkheid. Uit internaHonale onderzoeken naar resultaten van 
kunsteducaHe, blijkt overduidelijk dat het een groot effect heeT op het ontwikkelen van zelf-
vertrouwen. En dat je met tekenen beter leert kijken, dat experimenteren creaHviteit sHmu-
leert en dat wie zich creaHef leert uiten, beter omgaat met emoHes. KunsteducaHe is dus ook 
een waardevol ‘spel’ om goed of beter om te gaan met anderen, de wereld om ons heen en 
zelfs om te leren overleven. 

5.1  EducaHe: kinderen en jongeren 

2020 was een moeilijk educaHe jaar. Werden er in 2019 nog honderden jongeren en kinderen 
ontvangen Hjdens workshops en rondleidingen, vanaf maart 2020 viel dit helemaal sHl. Zo-
wel arHsHek als financieel een grote aderlaHng. Odapark heeT de laatste jaren vol ingezet op 
fysieke educaHe in het park, waar kinderen en jongeren zelf de handen uit de mouwen kon-
den steken. Juist met het oog op minder scherm-Hjd. Nu er alleen digitale alternaHeven mo-
gelijk waren bleek dit een grote handicap: er was nog geen digitaal aanbod vanuit Odapark. 
Maar ook het onderwijs loopt nog niet massaal warm voor de nieuwe alternaHeven. 

Nu er ook voor de langere termijn nauwelijks mogelijkheden zijn voor educaHe op locaHe, 
worden er met behulp van kunstenaars programma’s ontwikkeld om kinderen (op afstand) 
toch fysiek uit te dagen: bijv. ontwerpwedstrijden voor kinderen en foto-safari’s voor jonge-
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ren. Ook een combinaHe van fysiek en digitaal behoord nu tot ons aanbod. Denk aan instruc-
Hefilmpjes + een materiaalpakket om met ‘echte’ materialen iets te ontwikkelen. 

De populaire YouTube-serie ‘Red de CreaHviteit’ van Cultuurpad, met creaHviteitsheld ‘Ben-
nie van Gister’ nam twee van de eerste afleveringen op in Odapark. Namens Odapark namen 
kunstenaars Mike Moonen en Simone Schuffelen de uitdaging van Bennie aan. 

Lars van Bergen van Design Acdemy Eindhoven toont zijn werk  Hjdens Meet me at the Park 
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5.2 Talentontwikkeling 

Voor talentontwikkeling was 2020 een goed jaar. Kunstacademies en andere plekken voor 
talentontwikkeling kwamen tot sHlstand, het beeldenbos van Odapark bleek een ideaal bui-
tenatelier. 

• In juni 2020 toonden 7 eindexamenkandidaten van Kunstacademie Maastricht en Design 
Academy Eindhoven hun werk Hjdens ‘Meet me at the Park’, zowel binnen als buiten. Be-
zoekers werden na reservering rondgeleid door de studenten.  

• De derdejaars Fine Arts (12 studenten) van Kunstacademie Maastricht werkten in sep-
tember een week lang in Odapark aan een serie performances onder leiding van Paul De-
vens. Deze werden op vrijdagavond Hjdens een rondleiding gepresenteerd aan publiek. 

• Jong talent Floor Martens toonde twee werken in ‘Je Loopt Door Mijn Hoofd’. Ze kreeg 
later dat jaar het Limburgs Kunst SHpendium, met een bijbehorende tentoonstelling in 
het Bonnefanten. 

• Mike Moonen maakte voor ‘Je Loopt Door Mijn Hoofd’ een nieuwe installaHe met het 
meubilair van zijn aan Corona overleden oma. Tijdens de exposiHe bleef hij voortdurend 
voortbouwen aan de installaHe, resulterend in drie varianten. 

• Samen met Museum Van Bommel Van Dam is het project ‘Nieuwe Uitzichten’ opgezet. 
De aanvraag hiervoor bij Provincie Limburg werd gehonoreerd. In dit project krijgen jon-
ge talenten een onderzoeksopdracht op gebied van kunst en duurzaamheid. Het project 
gaat van start in 2021 en wordt in 2022 gepresenteerd met een wandel- en fietsroute. 

• Simone Schuffelen werd in aanloop naar haar tentoonstelling bij Odapark in 2021 bege-
leidt in een aanvraag ‘jong talent’ bij het Mondriaan Fonds. De aanvraag werd toegekend 
(18.000, -). 

• Michiel Ubels werd in aanloop naar zijn tentoonstelling bij Odapark in 2021 begeleidt in 
een aanvraag ‘jong talent’ bij het Mondriaan Fonds. De aanvraag werd toegekend  
(18.000, -). 

• Jong talent CharloXe Koenen adopteerde een vitrine in het Beeldenbos, waar ze regelma-
Hg een nieuw materiaalexperiment uit haar atelier zal delen met publiek. 

• De voorstelling ‘de Waeg noa Hoes’ van de jonge choreograaf Sarah Soethoudt kon we-
gens corona niet doorgaan in de theaters. Tussen de bomen van Odapark ontwikkelde ze 
een nieuwe locaHevoorstelling. Alle drie de voorstellingen waren uitverkocht. 

• Odapark is vanaf 2020 lid van Borderland Residencies van Kulturraum Niederrhein. Hier-
mee krijgt Odapark financiële ondersteuning voor een ArHst-in-Residence plek èn wordt 
Odapark onderdeel van het communicaHenetwerk. De residenHeplek gaat open vanaf 
2021. 



22

6. Park en natuur 

Hoewel het park vrij toegankelijk was waren onze gebouwen een groot deel van het jaar 
dicht. Vanwege de beperkingen en het verplicht afstand houden gekoppeld aan de gezond-
heid van de vrijwilligers zijn er veel minder werkzaamheden verricht in het park. Alleen 
noodzakelijke werkzaamheden hebben we opgepakt in de maanden waar dit enigszins moge-
lijk was. Door Corona hadden we dit jaar ook geen hulp van jongeren Hjdens hun maat-
schappelijke stages. Het Raaylandcollege en het Emmersoncollege hebben noodgedwongen 
de stage laten vervallen. Ook enkele basisscholen hebben uit voorzorg geen werkzaamheden 
uitgevoerd. 

Bij de uitgevoerde werkzaamheden ging het om het schoonhouden van de paden en het 
verwijderen van acacia-opslag en ‘bospest’ (Amerikaanse Vogelkers). Omdat het park open 
was hebben we wel de veiligheidsmaatregelen gehandhaafd, zo zijn er dode takken uit bo-
men langs wandelpaden verwijderd.  
In 2020 hebben we helaas weer diverse bomen moeten rooien waarbij opvalt dat er veel 
berken (door droogte) en fijnsparren (door aantasHngen) sneuvelen. 
Tevens zijn door storm enkele bomen omgewaaid.  
We hebben wel nieuwe bomen kunnen aanplanten. We zijn gestart met een acHe om bomen 
(als herdenking) te planten door gebruikers van het park. Denk daarbij aan geboorteboom, 
herinnering aan een bruiloT of overlijden van een geliefde. Als gevolg van die acHe zijn de 
eerste 2 beuken in het park geplant. 
Ook zijn in het ‘100-jarige bos’ aan de rand van de grote stuifzandvlakte weer bomen ge-
plant, 5 stuks. 

De natuurspeelplek op het oude zwembadterrein (stuifzandgebied) is voorzien van nieuwe 
natuurlijke ‘speelaanleidingen’. Deze houtstapels zijn geen officiële speeltoestellen waardoor 
we minder keuringsregels hebben. Met eigen fantasie gaan kinderen er mee aan het werk.  

Odapark maakt sinds 2018 deel uit van de Knooppuntenroutes. Daarvoor is de fietsenstalling 
uitgebreid en er zijn vijf oplaadpunten voor E-bikes aangelegd. Voor betere toegankelijkheid 
van fietsers zijn er voorbereidingen getroffen om de route te verharden. Zoals met veel 
werkzaamheden door het Coronavirus zijn deze werkzaamheden uitgesteld tot voorjaar 
2021. 

In 2020 zijn de plannen uitgewerkt voor het herstel van een van de prieeltjes in het park. Te-
kening en begroHng zijn gereed en in 2021 starten we met het herstel. Een financiële bijdra-
ge van het Prins Bernhard Cultuurfonds is hiervoor toegekend.  
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Ondanks de coronamaatregels toch een drukke en mooie opening van “Je Loopt Door Mijn Hoofd” 
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7. Communicatie 

We willen de communicaHe bij Odapark graag laagdrempelig houden. De kunst en het ver-
haal staan voorop, maar hoeven niet moeilijker te worden gemaakt dan nodig. Andere as-
pecten van Odapark worden als toegevoegde waarde beschouwd ten opzichte van de kunst. 
Te denken valt daarbij aan: horeca, natuur, toerisme en andere culturele acHviteiten.  

7.1  Benaderingswijzen 2020 

Tentoonstellingen 
Bij iedere tentoonstelling zijn er een aantal manieren waarop bezoekers worden geïnfor-
meerd, of waarop ze nog verdiepende informaHe kunnen krijgen. 
- BeschriTing bij de werken (naam kunstenaar, Htel werk en aanvullende info), deze zijn bij 

de werken te vinden. 
- Zaalteksten op de muur, deze bevaXen info over de exposiHe, de kunstenaars, maar ook 

aanvullende informaHe zoals actuele maatschappelijke thema’s, meer of informaHe over 
historie of filosofie in het kader van de getoonde onderwerpen. 

- Mondelinge overdracht bij de tentoonstellingen en de kunstwerken in het Beeldenbos. 
Door ervaren gastvrouwen-heren en rondleiders wordt informaHe aan de bezoekers ver-
strekt. De rondleiders zijn getraind in Visual Thinking Strategies, zodat de gids niet alleen 
een ‘zender’ is Hjdens een rondleiding. Bedoeling is om bezoekers aan het woord laten en 
mee te laten denken Hjdens een rondleiding.  Voorafgaand aan elke tentoonstelling wor-
den informaHebijeenkomsten georganiseerd waar vrijwilligers van Odapark worden bijge-
praat over de tentoonstelling en het arHsHeke programma. 

Persberichten 
Maandelijks gaan er 2 à 3 persberichten de deur uit. Enerzijds over tentoonstellingen en pro-
gramma, maar ook over het park, wijzigingen in bestuur of zoals dit voorjaar een nieuwe sa-
menwerking met horecaondernemer de Beejekurf. Voor lokale media zijn deze persberichten 
effecHef. Voor regionale en landelijke media wordt er persoonlijk contact opgenomen met 
journalisten. 

Website 
In de loop van 2021 zal de nieuwe website van Odapark gelanceerd worden. Op deze website 
zal het onder andere mogelijk zijn om via GPS een route door het Beeldenbos te volgen zodat 
door onze bezoekers geen kunstwerk gemist wordt. Daarnaast kan er per kunstwerk ook in-
formaHe toegevoegd worden in de vorm van geluidsfragmenten, foto’s uit het atelier van de 
kunstenaar of meer achtergrondinformaHe. Ook wordt het uitgebreide kunst-archief van Od-
apark hiermee ontsloten, alle beelden zijn in afgelopen jaar door de vrijwilligers gedigitali-
seerd. 
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Mailing  
Per opening van een tentoonstelling verspreiden we een digitale uitnodiging onder het 
adressenbestand van Odapark. Algemene nieuwsbrieven en de uitnodigingen voor de expo-
siHes gaan naar dit complete adressenbestand. In 2020 is er een start gemaakt om ook de 
Vrienden van Odapark op regelmaHge basis een kaart, nieuwsbrief of videoboodschap te stu-
ren, zodat zij nog nauwer betrokken raken bij het reilen en zeil van Odapark. Odapark wordt 
hierin geadviseerd door Lisanne Brouwer van CreaHve Funding, een traject dat wordt onder-
steund door Provincie Limburg. 

Affiches/folder 
Bij iedere tentoonstelling presenteren wij een nieuwe affiche. Los daarvan wordt voor onze 
bezoekers een kleinere, handzamere flyer gemaakt die meegenomen kan worden als men 
door de exposiHe wandelt en daarna mee naar huis genomen kan worden. Leidraad in deze 
flyer is informaHe over de kunstenaar(s) en achtergrondinformaHe over de tentoonstelling. 
Ook prakHsche en organisatorische informaHe is hierin opgenomen, alsook, indien van toe-
passing, de aXenHe op acHviteiten binnen de geldende periode.  

Facebook   
Facebook – 1778 volgers pagina Odapark – wordt steeds gevarieerder ingezet. Met kunst als 
de absolute hoofdmaalHjd, maar daar omheen ook steeds meer berichten die gaan over Od-
apark zelf, de natuur, de kunstwerken en acHviteiten in de omgeving. 

Instagram 
Het Instagram account leidde een aantal jaren een slapend bestaan. Vanaf maart 2020 is het 
account geacHveerd, met wekelijks een post. Aantal volgers is ondertussen toegenomen van 
130 tot 460. Al een behoorlijke groei, maar voor een plek als Odapark valt hier nog een we-
reld te winnen. 

 
Ook de grafisch vormgever moest ‘thuiswerken’. Het affiche ontwerp voor de tentoonstelling maakte onze vormgever thuis 

op haar keukenmuur! 
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7.2  Publiciteit 

Odapark was afgelopen jaar veelvuldig in de publiciteit. Enerzijds met arHkelen rondom de 
nieuwe cultuurplanperiode van de Provincie Limburg, maar merendeels met aandacht voor 
kunsHnhoudelijke zaken. 

 

7.3  Publieksbereik 

Hoewel we een kwart van het jaar gesloten zijn geweest door de coronacrisis, hebben in 
2020 toch 15.226 getelde bezoekers Odapark bezocht. De belangrijkste bezoekersstroom 
komt nog alHjd uit de regio Noord-Limburg, maar juist door de corona-crisis (vakanHe in ei-
gen land) hebben we in de zomermaanden publiek uit het hele land mogen verwelkomen. 
Daarnaast trokken we met ‘Je loopt door mijn hoofd’ ook veel publiek uit Zuid-Limburg, het 
was mooi om te zien dat er op de opening veel nieuwe en jonge gezichten te zien waren. 
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8. Governance & Organisatie 

8.1  Governance Code Cultuur 

St. Odapark is een sHchHng naar Nederlands recht, die sinds haar oprichHng in 1993 bij de 
Kamer van Koophandel is ingeschreven. De statuten van de sHchHng zijn in 2020 gewijzigd, 
de principes uit de vernieuwde Governance Code Cultuur zijn nu in de statuten vastgelegd. 
 
Vanaf 2020 wordt acHef gebruikt gemaakt van een rooster van aTreden voor de (ziXende) 
bestuursleden, waarbij een termijn van twee keer vier jaar in acht wordt genomen. Van deze 
termijn kan louter (gemoHveerd) afgeweken worden indien de conHnuïteit van bestuur c.q. 
de organisaHe in gevaar komt. In 2020 zijn middels een open vacature drie nieuwe bestuurs-
leden geworven, die vanaf voorjaar 2021 worden ingeschreven bij de KVK. Het bestuur be-
staat vanaf dan uit zes personen. Bij de werving en selecHe van bestuursleden wordt gewerkt 
met een vooraf opgestelde profielschets, waarin de omvang van het bestuur en de vereiste 
kwaliteiten van de leden worden beschreven. Bij het opstellen van de profielschets houdt het 
bestuur rekening met de aard van de sHchHng, haar acHviteiten en de gewenste deskundig-
heid van de leden van het bestuur. Bij de samenstelling van het bestuur wordt nadrukkelijk 
diversiteit nagestreefd alsook een evenwichHge verdeling van taken, afgestemd op de exper-
Hses (bestuur & organisaHe, governance, bouwontwikkeling & sponsoring/acquisiHe, com-
municaHe, kunsHnhoudelijk & voorlichHng). De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging 
voor hun bestuurslidmaatschap. 
 
Bij de implementaHe van de Governance Code Cultuur is rekening gehouden met de aard en 
omvang van de organisaHe. Odapark heeT het ‘bestuur-model’ als besturingsmodel, omdat 
het gaat om een compacte organisaHe, die grotendeels draait op de krachten van vrijwilli-
gers, enkele betaalde parÅme krachten en een curator op ZZP-basis, van niet al te grote om-
vang en met een beperkt budget. Door toepassing van het bestuur-model staat het bestuur 
dicht bij de organisaHe. De taken en verantwoordelijkheden van het bestuur zijn vastgelegd 
in de statuten van de sHchHng, vanaf 2020 werkt het bestuur ook met een (aanvullend) be-
stuursreglement. In een dergelijk reglement, dat als het ware een verdere uitwerking is van 
de bepalingen in de statuten, is beschreven: de samenstelling van het bestuur, de wijze van 
besluitvorming, onthouding van besluitvorming en verantwoording. Daarnaast bevat het be-
stuursreglement bepalingen omtrent onavankelijkheid, integriteit en het voorkomen van 
tegenstrijdig belang(en). Tevens wordt de toepassing van de Governance Code Cultuur jaar-
lijks geëvalueerd in een bestuursvergadering en wordt governancebeleid waar nodig aange-
past en/of (nieuw) beleid geimplementeerd, teneinde ook in de toekomst te blijven voldoen 
aan de Governance Code Cultuur.. 
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8.2  Bestuur 

De organisaHe bestaat uit een bestuur, team en vrijwilligers. Het bestuur is bestuurlijk ver-
antwoordelijk voor het te voeren beleid en visie en werkt als een “collegiaal bestuur”. Het 
bestuur is gezamenlijk eindverantwoordelijk en kent daarnaast portefeuillehouders. Deze 
laatste stemmen af met het team en de vrijwilligers, avankelijk van de aard van het betref-
fende onderwerp. Het bestuur verricht haar werkzaamheden onbezoldigd. In de loop van 
2020 werden een aantal nieuwe bestuursleden verwelkomd, mede vanwege het feit dat de 
vicevoorziXer Edmond Staal alsook bestuurslid Sander van Lier in de loop van 2021 aan het 
einde van hun ziÅngsperiode komen. 

Het bestuur vergadert tenminste 6 x per jaar en stelt tenminste de volgende documenten op: 
een jaarplan met begroHng, een jaarrekening, een jaarverslag. Het bestuur wordt hierbij on-
dersteund door het team. 

FuncHe Naam Portefeuille

VoorziXer Patrick van der Broeck Algemeen, organisa-
Hebeleid, externe contac-
ten, personeelszaken, 
vrijwilligers, bestuurlijke 
contacten subsidiënten en 
overheidsinstanHes

VicevoorziXer (uiXredend 
2021)

Edmond Staal Park, natuur, natuuredu-
caHe

Penningmeester Jos Kusters Financiën, administraHe, 
verzekeringen

Bestuurslid (uiXredend 
2021)

Sander van Lier Gebouw, onderhoud, spon-
soring

Bestuurslid Bram Dirkx Governance, archivering

Aspirant-bestuurslid Angelique Jansen Sponsoring

Aspirant-bestuurslid Esther Hartzema Kunst

Aspirant-bestuurslid Wendy Linders CommunicaHe en PR

Aspirant-bestuurslid Fieke Jansen Vrijwilligers
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8.3 Team 

Het team wordt aangestuurd door de curator. Allen ondersteunen het bestuur en worden in 
hun taken en verantwoordelijkheden ondersteund door een team van vrijwilligers. 

Joep Vossebeld is vanaf begin 2020 aangetreden als curator bij Odapark. Naast het opzeXen 
van een nieuw arHsHek programma, heeT hij zich in 2020 vooral ten doel gesteld om de ver-
dere samenwerking in de (eu)regio op te zeXen en de inkomstenbronnen diverser te maken. 

Vanwege verminderde subsidie-inkomsten en de financiële impact van de coronacrisis heeT 
Odapark eind 2020 afscheid genomen van de projectmedewerker EducaHe. De medewerk-
ster educaHe/evenementen en horeca is medio augustus 2020 overgestapt naar een andere 
baan. Onder huidige omstandigheden is besloten deze vacature niet in te vullen.  

FuncHe Naam Taken

Curator (zzp) Joep Vossebeld 
(Sinds januari 2020)

Dagelijkse leiding, beleid kunst, 
educaHe, Beeldenbos, kunsHn-
houdelijke acHviteiten, sub-
sidieaanvragen (kunsHnhoudelijk), 
contacten subsidiënten, kunsten-
aars en kunsHnstellingen

Office-manager Anouk Schell ProjectcoördinaHe tentoonstellin-
gen, ondersteuning curator, onder-
steuning bestuur, afstemming 
binnen bureau, penvoerder 
jaarverslagen en jaarplan

Projectmedewerker educaHe Roel Sanders (tot 
december 2020)

Uitvoering educaHef beleid.

Medewerkster educaHe, 
evenementen en horeca

Monique Heiligers 
(tot september 
2020)

Planning acHviteitenkalender, ex-
terne contacten iniHaHefnemers 
acHviteiten & evenementen, aans-
preekpunt horeca, ondersteuning 
uitvoering educaHe-beleid

AdministraHef medew-
erkster

Marja van Mil Ondersteuning team, contacten 
pers & adressenbestanden, aans-
preekpunt vrijwilligers

Huismeester Piet van Rijt Alle voorkomende huishoudelijke 
werkzaamheden
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8.4  Vrijwilligers 

Odapark werkt met een groep van ongeveer 65 vrijwilligers (inclusief bestuur) die vele werk-
zaamheden op zich nemen in de organisaHe. Het bestuur stelt beleid en visie van Odapark 
formeel vast, het team van professionals zorgt voor kunsHnhoudelijke invulling en uitvoering 
en vrijwilligers vullen aan in dagelijks voorkomende werkzaamheden.  

Gastvrouwen en gastheren Ontvangen, informeren en begeleiden de 
bezoekers, openen en sluiten Odapaviljoen, 
bewaken kunstwerken, noteren bezoeker-
saantallen. Zij zijn het wakende oog en oor 
van de kunsHnstelling en het gezicht van de 
instelling naar het publiek toe.

Rondleiders en educaHeve moHvators Deze geven rondleidingen door tentoon-
stellingen & Beeldenbos op aanvraag via de 
educaHeve dienst van Odapark. Een aantal 
ervan is gespecialiseerd in diverse 
werkwijzen, doelgroepen en talen.

Leden technische & logisHeke dienst Ondersteunen curator & educaHef medew-
erker bij inrichten tentoonstellingen en 
verzorgen de kunsXransporten. Voeren 
technische werkzaamheden t.b.v. 
(ge)bouw, evenementen & acHviteiten en 
tentoonstellingen.

Horeca Voeren horeca-werkzaamheden uit t.b.v. de 
dagdagelijkse horeca.

Archief Onderhouden, structureren, evalueren en 
documenteren de archieven van Odapark 
op het gebied van organisaHe, locaHe, 
tentoonstellingen & acHviteiten.

Ondersteuners communicaHe Verrichten werkzaamheden t.b.v. commu-
nicaHe, pr en markeHng. Onderhouden de 
website, verzorgen de nieuwsbrieven e.a. 
berichtgeving betreffende tentoonstellin-
gen.

Ondersteuners administraHe & kantoor Verzorgen “de kas” van Odapark, facturaHe, 
werkplanning gastvrouwen en -heren en 
bijkomende administraHeve werkzaam-
heden.
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Het is in deze Hjden een uitdaging om nieuwe vrijwilligers te vinden en aan ons te binden. In 
afgelopen jaar hebben zich een aantal nieuwe vrijwilligers gemeld, maar door de coronaslui-
Hng bleek het moeilijk om deze allemaal blijvend aan ons te binden. In de loop van 2021 zal 
aan iedere nieuwe vrijwilliger een vrijwilligerscontract worden aangeboden zodat beide par-
Hjen weten wat ze van elkaar kunnen en mogen verwachten.  

Via interne nieuwsbrief ‘Oda Inside’, kaartjes in de brievenbus, en een serie interviews met 
vrijwilligers Hjdens de lockdowns proberen we om vrijwilligers toch betrokken te houden bij 
Odapark.  
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Zomers genieten in het Odapark, in samenwerking met De Beejekurf 
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9. Financiën 

9.1  Inkomsten 

Vrienden 

Odapark kent 165 vrienden die ons een warm hart toedragen en per jaar gemiddeld 50 euro 
betalen. Zij vormen een belangrijke achterban voor onze sHchHng. De vrienden vormen ook 
een belangrijk netwerk voor het werven van nieuwe vrijwilligers en sponsoren. 

De vrienden worden via digitale nieuwsbrieven op de hoogte gehouden over de gang van 
zaken en de acHviteiten die in het Odapark plaats vinden. Zij worden als gast uitgenodigd 
voor openingen en finissages van nieuwe exposiHes. 

Bij belangrijke gebeurtenissen proberen wij nieuwe vrienden te maken zoals in 2018 bij het 
25-jarig jubileum van SHchHng Odapark. Speciale acHes worden ondernomen om het aantal 
vrienden te laten toenemen, want dit draagvlak is belangrijk voor het Odapark. Het vraagt 
een extra inspanning om het aantal vrienden op peil te houden, hetgeen een taak is voor het 
gehele bestuur. 

Horeca 

Om het park en de gebouwen te kunnen beheren en te exploiteren zijn horeca-acHviteiten 
hard nodig en vormen ze ook een belangrijke bron van inkomsten. De bezoekers willen graag, 
naast de wandeling door het Beeldenbos en het bezoek aan de exposiHe, gezellig kunnen 
verpozen in het Oda Café of op het terras en daarbij iets lekkers kunnen gebruiken. Het moet 
een uitje zijn. 

Odapark is 6 dagen in de week open van 11.00 tot 17.00 uur. Door de opgelegde beperkin-
gen hebben wij in 2020 ook onze deuren geruime moeten sluiten en hebben wij door ge-
bruik te maken van Hjdslots een beperkte toegang kunnen realiseren. Ook de horeca is 
slechts een gedeelte van 2020 open geweest. Per 1 juni 2020 is de professionele samenwer-
king met GoesHng, overgenomen door Restaurant De Beejekurf uit Venray, die in het Oda-
park horeca-diensten verleent aan de bezoekers van de kunsHnstelling, alsmede de organisa-
He van bruiloTen en andere feesten in het Odapark op zich heeT genomen. Doel hiervan is 
tweeledig, enerzijds haalt Odapark hiermee inkomsten binnen uit de verhuur van de locaHe, 
anderzijds streven wij een verbeterslag van de horeca na. Wij willen het Odapark toeganke-
lijk maken voor een bredere doelgroep. 

De dagelijkse horeca wordt uitgevoerd door onze eigen vrijwilligers met professionele onder-
steuning van De Beejekurf. Met de horecaondernemer zijn afspraken gemaakt zodat er een 
posiHef resultaat op de horeca gehaald is. De horecaondernemer blijT echter nog een aantal 
acHviteiten verzorgen. 
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Deze acHviteiten bestaan onder meer uit: 

• Het verhuren van het Theehuis voor ontvangsten en bedrijfspresentaHes 

• Het verhuren van het Theehuis aan serviceclubs 

• Odapark stelt het Theehuis ter beschikking voor het voltrekken van huwelijken en 

afscheidsdiensten 

• Theehuis, foyer en park kunnen gebruikt worden voor familiebijeenkomsten en re-

cepHes 

Sponsoren 

Sponsoring blijT nog steeds een belangrijk aandachtspunt voor het Odapark. Naast de finan-
ciële ondersteuning is met name ook draagvlak, betrokkenheid en bekendheid bij regionale 
ondernemers belangrijk voor het Odapark. Odapark heeT enkele jaren geleden een nieuwe 
invulling gegeven aan het sponsorbeleid. Een aantal sponsoren doen of een financiële bijdra-
ge of een bijdrage in de vorm van diensten of materieel. In 2019 is er een nieuw sponsorcon-
tract afgesloten met de Rabobank. In dit contract is tevens geregeld dat het Kunstlab de 
naam Rabo-Kunstlab heeT gekregen. Verder hebben wij met de Renschdaelgroep afgespro-
ken dat zij de komende 3 jaar een belangrijke financiële bijdrage doen. 

Oda Shop 

Een van de mogelijkheden om eigen inbreng te kunnen generen is de Oda Shop. Hier worden 
kaarten, catalogi, diverse gadgets en literaire boeken en teksten behorend bij de kunst in het 
Odapark te koop aan geboden. Bij iedere nieuwe tentoonstelling wisselt ook een deel van de 
collecHe in de shop.  
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9.2 ToelichHng financiële resultaat 2020 

Het jaar 2020 laat een klein posiHef resultaat zien. Dit is een kleine verbetering ten opzichte 
van 2019. Door de Corona maatregelen werd de horeca een gedeelte van 2020 gesloten, 
onze horeca opbrengsten verminderden met ongeveer 73%. Ook de opbrengsten uit educa-
He en rondleidingen waren ongeveer 85% lager dan in 2019. Per saldo hadden wij 45% min-
der opbrengsten uit eigen inkomsten. Het bestuur heeT in 2019 een aantal maatregelen ge-
nomen om grip te krijgen op de uitgaven. De kosten voor de tentoonstellingen zijn daardoor 
lager dan in 2019. Ook zijn de personeelskosten lager dan in 2019. De advieskosten in ver-
band met een juridisch conflict met de voormalige curator hebben een belangrijke stempel 
gedrukt op het resultaat. Gelukkig hebben wij ook extra bijdrages ontvangen uit de diverse 
Covid-19 steunmaatregels. Per saldo hebben wij hierdoor een klein posiHef resultaat kunnen 
halen. Voor 2021 is naar verwachHng de financiële situaHe stabiel mede vanwege de kosten-
beheersing. Wij blijven zoeken naar addiHonele gelden om onze acHviteiten uit te kunnen 
breiden. 
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