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"We have to tolerate the Larry Flynts of the world, so we can be free."
 Larry Flynt

Notulen bestuursvergadering

Stichting FreeSpeechTube
info@sfstube.nl
0625408763
KvK: 72563559

1. Aanwezigen
•

Norbert de Jonge (NDJ): voorzitter, secretaris, penningmeester, notulist

2. Welkom en opening
Datum: 30 september 2018
Locatie: woonadres NDJ
Aanvang: 12.00 uur
NDJ opent de vergadering.

3. Mededelingen
Geen mededelingen.

4. Vergadering
Alle aanwezigen zijn akkoord met het Jaarverslag/Beleidsplan (Bijlage I) en met de
Actielijst.
Aangezien de stichting dit jaar (2018) is opgericht en het jaar nog niet voorbij is wordt
de Jaarrekening over 2018 pas begin 2019 opgesteld.

5. Rondvraag en sluiting
Geen vragen of opmerkingen.
Sluiting: 13.00 uur
Volgende vergadering: 6 januari 2019

6. Besluiten
Het Jaarverslag/Beleidsplan (Bijlage I) is akkoord.
De Actielijst (hieronder) is akkoord.

7. Actielijst
7.1. PeerTube installeren
Actie: PeerTube installeren op freespeechtube.org.
Wie: NDJ
Deadline: een maand na de "v1" release van PeerTube.
(Die release heeft Framasoft gepland voor oktober 2018.)
7.2. FreeSpeechTube lanceren
Actie: FreeSpeechTube lanceren, d.w.z. openstellen voor algemeen gebruik.
Wie: NDJ
Deadline: 31 december 2018

Bijlage I: Jaarverslag/Beleidsplan

Stichting FreeSpeechTube
info@sfstube.nl
0625408763
KvK: 72563559
Auteur: Norbert de Jonge
Datum: 30 september 2018
Aangezien de stichting dit jaar (2018) is opgericht gaat het verslag over de periode
juni 2018 t/m september 2018, en het plan over de periode oktober 2018 t/m december
2018.

1. Inleiding
De stichting heeft ten doel: het zonder winstoogmerk beheren en in stand houden van
het online video platform FreeSpeechTube en voorts al hetgeen met een en ander
rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de
ruimste zin van het woord.
Het platform heeft als missie: videodeling faciliteren, waarbij primair de grenzen van
de (Nederlandse) wet, in plaats van bijvoorbeeld gemeenschapsrichtlijnen, leidend
zijn. Naast beperkingen opgelegd door de Nederlandse wet, staat het platform niet toe:
indringend geweld en, vanwege bandbreedtebeperkingen, seksueel expliciete inhoud.

2. Organisatie en bestuur
Het bestuur bestaat uit:
• Norbert de Jonge: voorzitter, secretaris, penningmeester

3. Terugblik
Op 12 september 2018 is de stichting opgericht via een notariële akte, en vervolgens
aangemeld bij de Kamer van Koophandel. Er is een huurovereenkomst gesloten voor
het bezoek/postadres, zodat geen woonadres gecommuniceerd hoeft te worden. Een
design studio heeft het logo van het platform ontworpen. Verder zijn gekocht een
telefoon(nummer), stempels, stempelkussen en briefpapier. De domeinen voor de
stichting en het platform, plus een virtual private server (VPS), zijn geregeld en
ingesteld. De website van de stichting, op sfstube.nl (en sfstube.org, sfstube.com), is
sinds 29 september 2018 (= gisteren) online. De stichting heeft PayPal en
bankrekeningen. Er zijn Twitter en Gab accounts aangemaakt voor het platform.

4. Huidige situatie
De stichting is in afwachting van de "v1" release van PeerTube.

5. Toekomst
Het is de bedoeling dat eind 2018 PeerTube geïnstalleerd wordt op de website van het
platform, freespeechtube.org. Daarna kan FreeSpeechTube gelanceerd worden.
Misschien is het een idee om fstube.org te gaan gebruiken als URLverkortingsservice
voor het platform.

