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MISSIE & BELEID 
 
INLEIDING  
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.  

MISSIE 
In 2008 richtte deze groep de Stichting Polranny Pirates op, met de doelstelling om een 
onvoorwaardelijke vrijplaats aan te bieden aan een zo breed mogelijke doelgroep van veelal 
Nederlandse beeldend kunstenaars en wetenschappers, schrijvers, fijnproevers en uitvinders, 
musici, dansers èn andere creatieven, en met oog voor de positie van ’de eenling’.
En aldus de gelegenheid te bieden om voor een tijd weg te zijn uit de bekende omgeving, te 
breken met de vaste routine en te reflecteren op het werk en werk te maken en/of te 
concipiëren.

De Stichting Polranny Pirates meent:
1. dat creatieve vrijheid slechts kan ontstaan zonder vooroordelen en aannames
2. deze creatieve vrijheid gestimuleerd wordt door een verblijf in het uitdagende en 

betoverende oerlandschap aan de rand van Europa - met een traditie die buiten de bekende 
kaders van de Europese cultuur valt 

Sinds haar oprichting 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.  
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PRAKTISCHE UITVOERING VAN DE MISSIE 

• een tijdelijke werk- en verblijfsruimte tegen kostprijs voor kunstenaars en andere 
creatieven, voor de duur van min. één week tot max. vier 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
• doordat er voor gebruik een prijs per persoon per dag wordt gevraagd, wordt de eenling 

niet benadeeld;
• de stichting vraagt achteraf naar het effect van het verblijf op het werk
• de mogelijkheid om kennis te nemen van de rijke geschiedenis en de  

cultuur van Ierland, ondersteund door de huisbibliotheek.  
 
BENADERING DOELGROEP 

• de doelgroep wordt bereikt door: een website en advertenties in de BKinformatie, via 
sociale media en door 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.

 
FINANCIËN STICHTING POLRANNY PIRATES  

• de vaste lasten, waaronder groot en klein onderhoud, worden gefinancierd uit de 
dagprijs die gevraagd wordt aan alle gebruikers, inclusief Stichtingsleden

• de inkomsten uit gebruik, worden geheel besteed aan: 
instandhouding van de vrijplaats (95%); 
kosten gemaakt door de Stichting Polranny Pirates (5%).  


