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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
KvK: 72563559

1. Aanwezigen
•

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

2. Welkom en opening
Datum: 3 januari 2021
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: 2022 (week 2)

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

7. Actielijst
7.1. Verdedigen FreeSpeechTube
Actie: Indien nodig zullen de stichting en haar platform (juridisch) verdedigd moeten
worden tegen aanvallen door het Openbaar Ministerie e.a.
Wie: NDJ
Deadline: onbekend

Bijlage I: Jaarverslag/Beleidsplan

Stichting FreeSpeechTube
info@sfstube.nl
KvK: 72563559
Auteur: Norbert de Jonge
Datum: 3 januari 2021
Het verslag gaat over de periode januari t/m december 2020, en het plan over de
periode januari t/m december 2021.

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, sexy en geseksualiseerde afbeeldingen van minderjarigen, en, vanwege
bandbreedtebeperkingen, seksueel expliciete inhoud.

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

3. Terugblik
In 2020 zette de groei door, tot video's: 1.700+, teksten: 140+, forum threads: 140+,
comments: 5.700+, gebruikers: 10.700+. De totale kosten waren meer dan anderhalf
duizend euro (zie de Jaarrekening).
Per 8 januari 2020 zijn de servicevoorwaarden van het platform aangepast, en zijn ook
expliciet niet toegestaan sexy en geseksualiseerde afbeeldingen van minderjarigen. Op
21 januari 2020 vond bij bestuurslid De Jonge een doorzoeking plaats waarbij onder
meer het FreeSpeechTube-mobiel in beslag is genomen. Op 4 februari 2020 is het
video CMS gepubliceerd als free and open-source software op fstube.org, als FSTube 1.0.
Medio 2020 werd KernelCare geactiveerd. Ook nam de FBI contact op i.v.m.
impersonatie; de gebruiker is verwijderd en geband. Verder was er media-aandacht
voor video's van gebruikers "M_Uittenbogaard" en "Nelson",1 wat resulteerde in een
Telegraaf-artikel Onderzoek OM naar website met ’Martijn-video’s’.2 Dat onderzoek
leidde ertoe dat het EOKM het FreeSpeechTube-account (en whitelist) voor haar Hash
Check Service introk, en dat Terre des Hommes weigerde te zeggen waar volgens haar
problematische links staan op het platform. Stichting FreeSpeechTube vroeg middels
een aangetekende brief d.d. 18 juni 2020 aan het Landelijk Parket of voor haar
onderzoek voornoemde reacties (de intrekking, de weigering) noodzakelijk zijn. Het
Landelijk Parket reageerde niet.
Eind 2020 was het platform tijdelijk (30 minuten) onbereikbaar i.v.m. een kapotte
memory bank. Ook nam de Chicago Police Department contact op i.v.m. content op het
platform van en over Amos Yee, die verdacht wordt van kinderpornobezit; 3 technische
uitleg gegeven. Eind november werd bestuurslid De Jonge op een politiebureau
verhoord. De politie vroeg hem o.m. om te vertellen over (Stichting) FreeSpeechTube,
waarop De Jonge zich beriep op het zwijgrecht.

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

1
2
3

https://www.ad.nl/hengelo/hengelose-pedofiel-verspreidt-video-mijn-vriend-wilde-hier-geen-kinderpornoopnemen~a035aa87/
https://www.telegraaf.nl/nieuws/1077255415/skypeverbod-voor-pedoseksueel-in-cel
https://www.telegraaf.nl/nieuws/1769411969/onderzoek-om-naar-website-met-martijn-video-s
https://chicago.suntimes.com/crime/2020/10/16/21519739/internet-troll-amos-yee-charged-with-child-porn

5. Toekomst
Diverse nieuwe wetten en wetsvoorstellen, alsook een dreigende strafzaak van het OM
tegen bestuurslid De Jonge, kunnen (problematische) gevolgen hebben voor
FreeSpeechTube.

Bijlage II: Jaarrekening

Stichting FreeSpeechTube
info@sfstube.nl
KvK: 72563559
Auteur: Norbert de Jonge
Datum: 3 januari 2021

1. Inleiding
Het boekjaar van deze jaarrekening is kalenderjaar 2020.
Het eindsaldo op 31 december 2020 was +495,50 euro. (+461,12 b, +34,38 p)

2. Inkomsten en uitgaven
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