email:info@polrannypirates.nl
Derde Wittenburgerdwarsstraat 36
1018 KS Amsterdam
mb. 0640084759

ORGANISATIE STICHTING POLRANNY PIRATES

Naam
Stichting Polranny Pirates
Fiscaal nummer: 819441260
KvK Amsterdam nr. 34301987
Doelstelling
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 binnen hun vakgebied ideeën te genereren, tot conceptvorming te komen en deze zo
mogelijk, uit te werken en vorm te geven.
Bestuurssamenstelling
Voorzitter: Catharina Meijer
Secretaris: Bertha Gerarda Maria Hogervorst
Penningmeester: Willy Johanna Jacoba Buchel
Invulling door de voorzitter van haar taak:
• initieert vergaderingen;
• zit de vergaderingen voor;
• stuurt het beleid aan;
• is een responsief aanspreekpunt voor secretaris en penningmeester.
•
Invulling door de secretaris van haar taak:
• schrijft verslagen van de vergaderingen;
• vult de website en houdt de informatie ‘up to date’ (aan de voorkant);
• houdt de, met wachtwoord afgeschermde gebruikersinformatie ‘up to date’ (aan de achterkant);
• vult het blog op de website;
• verzorgt de publiciteit (via sociale media).
Invulling door de penningmeester van haar taak:
• Contact met de gebruikers
• Agenda van verblijfsperioden van de gebruikers
• Facturen uitschrijven en innen
• Financiële administratie bijhouden
• Contact met de boekhouder
• Beheerder ter plaatse in Polranny
Beloningsbeleid
Bestuursleden van de Stichting werken op volledig vrijwillige basis zonder beloning.
Rond deze bestuursleden zitten een aantal betrokkenen, genaamd de Polranny Pirates die, op vrijwillige basis,
adviseren en hand- en spandiensten verrichten.

Financiën
De Stichting maakt weinig kosten.
Terugkerende, jaarlijkse kosten van de Stichting zijn:
•
•
•
•

advertentiekosten (BK-informatie)
boekhouder
jaarlijkse kosten van webmaster (website onderhoud)*
bankkosten ca.

€ 400
€ 450
€ 300
€ 100
€ 1250 p.j.

Incidentele uitgaven:
•
•

aanschaf van publicaties over Polranny
eenmalige verblijfkosten webmaster in ruil voor opzet website

* domeinnaamregistratie en https beveiliging zijn gift

gratis

