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BELEIDSPLAN STICHTING POLRANNY PIRATES

1. INLEIDING (aanleiding, algemene doelstelling en praktische uitvoering)
Sinds 1972 gebruikte een kleine groep kunstenaars en schrijvers van tijd tot tijd
een huis met tuin en opstallen, aan de westkust van Ierland, gelegen in Polranny,
Achill Sound, County Mayo (postcode F28NF40).
In 2008 richtte deze groep de Stichting Polranny Pirates op, met de doelstelling
om hier een permanente vrijplaats te creëren voor een zo breed mogelijke
doelgroep van Nederlandse beeldend kunstenaars en wetenschappers, schrijvers,
fijnproevers en uitvinders, musici, dansers èn andere creatieven. Daartoe kreeg de
Stichting, huis met tuin en opstallen, tegen kostprijs, in bruikleen.
Met het oog op de verwezenlijking van de doelstelling is de Stichting Polranny
Pirates sinds 2008 beheerder van deze vrijplaats.
In de afgelopen elf jaar is gebleken dat de Stichting voorziet in een behoefte. Het
groeiende aantal aanvragen en de zichtbare invloed die een verblijf heeft op het
werk van gebruikers, getuigen daarvan. Het beleid van de Stichting is erop gericht
om deze trend voort te zetten. In de komende jaren wil zij zich concentreren op de
volgende punten:
diversificatie in manieren om bekendheid te geven aan de vrijplaats;
zoveel mogelijk mensen binnen de doelgroep bereiken;
de doelgroep, waar mogelijk, te voorzien van meer faciliteiten die voor de
uitvoering van het creatieve werk van belang zijn.

2. DOEL (wat de Stichting biedt)
-

een tijdelijke woon- en werkruimte tegen kostprijs voor kunstenaars en
andere creatieven, voor de duur van min. één week tot max. zes weken;
exclusief gebruik tijdens de periode van verblijf;
de kans om voor een tijd weg te zijn uit de bekende omgeving en te breken
met de vaste routine;
gelegenheid om te reflecteren op het werk en werk te maken en/of te
concipiëren;
de vrijheid dit te doen zonder voorwaarden wat betreft resultaten en/of
participatie, en zonder begeleiding of opvang;
het stimuleren van een verblijf door - met name - de eenling;
een uitdagend oerlandschap aan de rand van Europa, met een traditie die
buiten de bekende kaders van de Europese cultuur valt;
de mogelijkheid om kennis te nemen van de rijke geschiedenis en de
cultuur van Ierland, ondersteund door de huisbibliotheek.

3. STRATEGIE (doelgroep, benadering en toelatingsbeleid)
-

de brede doelgroep wordt bereikt door: advertenties, sociale media, een
website en mond-tot-mond reclame;
de toewijzing van verblijf wordt bepaald door de volgorde van reservering,
waarbij het recht op exclusief gebruik ook geldt voor de eenling;
ballotage wordt niet toegepast omdat, volgens de Stichting Polranny
Pirates, slechts zonder vooroordelen en aannames, creatieve vrijheid kan
ontstaan. Maar ook hier geldt dat de doelgroep het uitgangspunt is;
door een dagprijs per persoon te vragen wordt gebruik als ‘goedkoop
vakantiehuis’ ontmoedigd.

4. FINANCIËN STICHTING POLRANNY PIRATES
-

de Stichting heeft ervoor gezorgd dat huis met tuin en opstallen, in goede
staat verkeren, en ingericht en gebruiksklaar zijn en blijven;
de Stichting heeft gezorgd voor een uitgebreide bibliotheek en videotheek,
die zij ook op peil houdt;
de vaste lasten, waaronder groot en klein onderhoud, worden gefinancierd
uit de dagprijs die gevraagd wordt aan alle gebruikers, inclusief
Stichtingsleden;
doordat er voor gebruik een prijs per persoon per dag wordt gevraagd,
wordt de eenling niet benadeeld;
de inkomsten uit gebruik, worden geheel besteed aan:
instandhouding van de vrijplaats (95%);
kosten gemaakt door de Stichting Polranny Pirates (5%).

