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Doelstelling van de Stichting Polranny Pirates
Het bieden van een tijdelijke verblijfplaats in de vorm van een woning of atelier, met slaapgelegenheid aan wetenschappers, schrijvers,
musici en kunstenaars in de breedste zin van het woord, tegen kostprijs om hen de gelegenheid te bieden om, binnen hun vakgebied ideeën
te genereren, tot conceptvorming te komen, en deze zo mogelijk uit te werken en vorm te geven.

Missie
De Stichting Polranny Pirates is opgericht in 2008 om vorm te geven aan het ideaal van de eigenaren van een huis,
tuin en opstallen in het gehucht Polranny, aan de Westkust van Ierland.
Het ideaal
Het ideaal was om dit alles vrijelijk ter beschikking te stellen aan een brede doelgroep van creatieve individuen.
Uitvoering
De uitvoering van dit ideaal is sinds 2008 in handen van de Stichting Polranny Pirates gegeven. Zij stimuleert
kunstenaars en andere creatieven om gebruik te maken van de faciliteiten en zo voor een tijd te breken met de hun
bekende omgeving en routine.
Ook het beheer en het management van het onroerend goed werd in handen van het Stichtingsbestuur gelegd. De
eigenaren bleven echter, in overleg met de Stichting, zorg dragen voor de verbouwingen, en uitbreiding van de
bestaande opstallen in Polranny.
Onderscheid
De Stichting onderscheidt zich van vergelijkbare initiatieven doordat ze haar doelgroep de vrijheid geeft de
faciliteiten te gebruiken, zonder voorwaarden op te leggen wat betreft resultaten en/of participatie, en dit vóóral ook
financieel mogelijk te maken voor de eenling.
Om dit te waarborgen en de kosten van verblijf laag te houden, drijft de Stichting vooral op mond-tot-mond
reclame, via de sociale media (Facebook en Linkedin) en anderszins. Het contact met de doelgroep verloopt via
korte lijnen.
Effect
Deze aanpak was in de afgelopen 10 jaar zó succesvol dat de Stichting twee andere locaties in bruikleen heeft
gekregen. Ook werd in Polranny zèlf een zelfstandige studio toegevoegd.
Toekomst
Vooruitzichten 2019
Aangezien de Stichting vanaf 2008 door een effectieve uitvoering van het ideaal van de eigenaren, haar
bestaansrecht heeft bewezen, geven de eigenaren hun onroerend goed in Polranny in 2019 aan de Stichting in bezit.
De Stichting moet, naast het lopende management en het contact met de doelgroep, deze nieuwe situatie,
administratief, financieel en organisatorisch in goede banen leiden. Waar voorheen de eigenaren zorg droegen voor
verbouwing en uitbreiding van het onroerend in Polranny, zal dat nu een taak worden van de Stichting.
Het bestuur realiseert zich dat deze verandering een nieuwe impuls en nieuwe expertise vereist, en zal ervoor waken
dat in deze transitieperiode het ideaal en de missie niet onder druk komen te staan.
De Stichting vraagt binnen het kader van deze toekomstige ontwikkeling een ANBI status aan. Zij ziet dit als een
noodzakelijke status om haar toekomstige werkzaamheden voort te zetten en eventueel uit te breiden.

•
•

Doorkijkje naar de toekomst 2019-2020
plan geopperd vanuit de doelgroep om jaarlijks een digitaal tijdschrift uit te geven met wisselende gastredacteuren;
Een extra en basale atelierruimte waarin vrijelijk geknoeid kan worden;

