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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
06-25408763
KvK: 72563559

1. Aanwezigen
•

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

2. Welkom en opening
Datum: 5 januari 2020
Locatie: woonadres NDJ
Aanvang: 18.00 uur
NDJ opent de vergadering.

3. Mededelingen
Geen mededelingen.

4. Vergadering
Alle aanwezigen zijn akkoord met het Jaarverslag/Beleidsplan (Bijlage I), met de
Actielijst, en met de Jaarrekening (Bijlage II).

5. Rondvraag en sluiting
Geen vragen of opmerkingen.
Sluiting: 19.00 uur
Volgende vergadering: 3 januari 2021

6. Besluiten
Het Jaarverslag/Beleidsplan (Bijlage I) en de Jaarrekening (Bijlage II) zijn akkoord.
De Actielijst (hieronder) is akkoord.

7. Actielijst
7.1. Video CMS publiceren als FOSS
Actie: Het door het stichtingsbestuur gemaakte video CMS publiceren als free and
open-source software op fstube.org.
Wie: NDJ
Deadline: 30 juni 2020
7.2. Probleem eenzijdige content oplossen
Actie: Een overmatig deel van de door gebruikers toegevoegde video's bevat schaars
geklede minderjarigen. Op een of andere manier moet hieraan iets worden gedaan.
Wie: NDJ
Deadline: 31 januari 2020

Bijlage I: Jaarverslag/Beleidsplan

Stichting FreeSpeechTube
info@sfstube.nl
06-25408763
KvK: 72563559
Auteur: Norbert de Jonge
Datum: 5 januari 2020
Het verslag gaat over de periode januari t/m december 2019, en het plan over de
periode januari t/m december 2020.

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 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
Het stichtingsbestuur heeft een video CMS geprogrammeerd. Dit is geïnstalleerd op
freespeechtube.org. Op 10 maart 2019 is FreeSpeechTube gelanceerd en opengesteld
voor algemeen gebruik. Het video CMS is in de loop van 2019 verbeterd, waardoor
gebruikers bijvoorbeeld vanaf 20 november 2019 ook teksten kunnen publiceren.
Er werd onder meer enige tijd door vlogger Amos Yee content gepubliceerd.
Uiteindelijk verwijderde deze uit eigen beweging zijn account (en daarmee tevens zijn
content).
Een te groot deel van de door gebruikers toegevoegde video's bevat schaars geklede
minderjarigen die twerken of 'gymnastiek' doen. Hier moet iets aan worden gedaan.
Eén gebruiker publiceerde - direct daarop door het stichtingsbestuur verwijderde kinderporno. Dit gebeurde vanuit een zogenaamde Tor exit node. Vanaf die dag
worden elke dag alle op torproject.org en openinternet.io gepubliceerde exit nodes
geband. Er is contact gelegd met het Expertisebureau Online KinderMisbruik. Het
stichtingsbestuur ontvangt van dat bureau waarschijnlijk API-gegevens om MD5checks te kunnen gaan uitvoeren.
Er is geadverteerd op Google en Bing, en 24 uur op de voorpagina van 8chan. Alleen
dat laatste zorgde voor een duidelijk waarneembare toename van het aantal
bezoekers.
In de loop van 2019 werd duidelijk dat bestuurslid De Jonge naar aanleiding van twee
aangiftes (waarvan een door de Stichting Strijd Tegen Misbruik) strafrechtelijk wordt
onderzocht door het Openbaar Ministerie (OM). Als reden wordt door het OM in de
media gegeven: het mogelijk voortgaan met werkzaamheden van de door de Hoge
Raad verboden vereniging Martijn. Uit een stuk van RTL Nieuws (10 december) blijkt
dat het minimaal gaat om een mailinglijst die De Jonge 5 juni lanceerde en 5
december omzette naar een microblog. Of het ook om FreeSpeechTube gaat is
onduidelijk. De Jonge sprak telefonisch met journalist Tonny van der Mee. In het ADstuk van Van der Mee (3 augustus) over de flyeractie van een pedofiel wordt
"Freespeechtube" genoemd. Later noemt dezelfde journalist een "online video
platform" in een, door diverse nieuwsbladen gepubliceerd, stukje.
In 2019 verbrak het platform zes dagen het eigen record unieke bezoekers:
• 10 maart: 443 (8.529 hits)
• 3 juli: 1.388 (81.126 hits)
• 8 september: 4.116 (170.799 hits)
• 5 november: 6.591 (505.046 hits)
• 25 november: 11.889 (547.012 hits)
• 3 december: 12.780 (1.785.042 hits)

Het totale aantal video's nam in 2019 toe:
• 9 juni: 100
• 30 september: 500
• gisteren: 991
Gisteren was het totale aantal teksten 29, het aantal forum threads 30, het aantal
comments 1.760, en het aantal gebruikers 1.359.

4. Huidige situatie
Het platform is momenteel online, en functioneert technisch naar behoren.

5. Toekomst
Het is de bedoeling dat in 2020 het door het stichtingsbestuur gemaakte video CMS
als free and open-source software gepubliceerd wordt op fstube.org. Daarnaast zal in
januari 2020 iets worden gedaan aan dat door gebruikers te veel video's met schaars
geklede minderjarigen worden geüpload.
Het in 3. genoemd strafrechtelijk onderzoek van het OM kan, met name in combinatie
met het voornemen van bestuurslid De Jonge om samen met anderen de PNVD nieuw
leven in te blazen, en de middels wetsvoorstellen geopende aanval op grondrechten, 1
(problematische) gevolgen hebben voor FreeSpeechTube.

1

https://www.norbertdejonge.nl/pdf/Voor_pro-pedoactivisten_verboten.pdf

Bijlage II: Jaarrekening

Stichting FreeSpeechTube
info@sfstube.nl
06-25408763
KvK: 72563559
Auteur: Norbert de Jonge
Datum: 5 januari 2020

1. Inleiding
Het boekjaar van deze jaarrekening is kalenderjaar 2019.
Het eindsaldo op 31 december 2019 was +312,59 euro.

2. Inkomsten en uitgaven
2019-12-30:
2019-12-06:
2019-12-01:
2019-11-26:
2019-11-01:
2019-10-31:
2019-10-31:
2019-10-28:
2019-10-01:
2019-10-01:
2019-09-06:
2019-09-01:
2019-08-03:
2019-08-01:
2019-07-31:
2019-07-26:
2019-07-15:
2019-07-03:
2019-07-02:
2019-07-02:
2019-07-01:
2019-06-30:
2019-06-06:

-0009,99
-0067,16
-0087,71
-0010,00
-0078,65
-0010,00
+0010,00
-0030,64
+0500,00
-0078,65
-0067,16
-0078,65
-0004,83
-0078,65
+0200,00
-0029,95
-0007,24
+0000,76
-0045,92
-0050,00
-0148,21
-0050,00
-0067,16

bankkosten
postadres 2019-12-21 e.v.
server 2019-11-17 e.v. + 1 dom. verlengen
bankkosten
server 2019-10-17 e.v.
beltegoed
donatie bestuur
bankkosten
donatie
server 2019-09-17 e.v.
postadres 2019-09-21 e.v.
server 2019-08-17 e.v.
freespeechtube.nl
server 2019-07-17 e.v.
donatie bestuur
bankkosten
2 dom. whitelabel
ads restitutie (Google Ireland Limited)
ads (50 USD, N.T. Technology)
ads (Google Ireland Limited)
server 2019-06-17 e.v. + 5 dom. verlengen
ads (Microsoft Advertising)
postadres 2019-06-21 e.v.

2019-06-01:
2019-05-21:
2019-05-01:
2019-04-30:
2019-04-01:
2019-03-06:
2019-03-01:
2019-02-01:
2019-01-17:
2019-01-01:
2019-01-01:
Afsl. 2018:

-0078,65
-0006,72
-0078,65
+0500,00
-0078,65
-0067,16
-0078,65
-0078,65
-0001,61
-0078,65
+0151,52
+0498,27

server 2019-05-17 e.v.
postadres (postverwerking)
server 2019-04-17 e.v.
donatie bestuur
server 2019-03-17 e.v.
postadres 2019-03-21 e.v.
server 2019-02-17 e.v.
server 2019-01-17 e.v.
postadres (postverwerking)
server 2018-12-17 e.v.
donatie bestuur

