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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: 2 januari 2022
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: 2023 (januari)

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: 2 januari 2022
Het verslag gaat over de periode januari t/m december 2021, en het plan over de
periode januari t/m december 2022.

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 2021 zette de groei door, tot video's: 4.700+, teksten: 480+, forum threads: 200+,
comments: 13.900+, gebruikers: 12.900+. De totale kosten waren meer dan anderhalf
duizend euro (zie de Jaarrekening).
Begin februari uitgezocht of betaalproviders de stichting als klant accepteren;
weigeren allemaal. Op 9 februari is de domeinnaamhouder van Fstube.org gewijzigd
naar De Jonge persoonlijk.1 Op 17 februari heeft bestuurslid De Jonge, in zijn
hoedanigheid van stichtingvoorzitter, gereageerd op een internetconsultatie.2 In juni
contact gezocht met MiND; reageerde geheel niet. In oktober PHP geüpgraded van 7.3
naar 8. Eind van het jaar is een "Patronage" pagina toegevoegd aan het platform, met
informatie over doneren.
Geen last gehad van Log4j. De FSTube software is geüpgraded naar 1.1 (19 maart),
1.2 (8 augustus), 1.3 (9 september), en 1.4 (12 december). Toegevoegd is o.m.
ondersteuning van bolvormige video's, en Twitter-achtige microblogging
functionaliteit.
De Jonge heeft een dagvaarding met tenlastelegging ontvangen, met daarin het
verwijt "de website www.freespeechtube.org geregistreerd en/of gefinancierd en/of
(technisch) onderhouden en/of film- en/of auto-fragmenten gepubliceerd op deze
website en/of niet van deze website verwijderd". Hij publiceerde The West Casually
Bans Legitimate Speech (23 juli),3 en No Defense At 2022 Show Trial (12 oktober).4

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

1
2
3
4

Door de registrar van de wederverkoper bevestigd per e-mail op 8 oktober 2021.
https://www.norbertdejonge.nl/pdf/Wet_bestuursrechtelijke_aanpak_kp.pdf
https://www.norbertdejonge.nl/pdf/The_West_Casually_Bans_Legitimate_Speech.pdf
https://www.norbertdejonge.nl/pdf/No_Defense_At_2022_Show_Trial.pdf

5. Toekomst
Diverse nieuwe wetten en wetsvoorstellen, alsook de strafzaak van het OM tegen
bestuurslid De Jonge, kunnen (problematische) gevolgen hebben voor
FreeSpeechTube. Ook verhuist De Jonge in 2022 naar het buitenland, waarover de
KvK/UBO wellicht moeilijk zal doen.

Bijlage II: Jaarrekening

Stichting FreeSpeechTube
info@sfstube.nl
KvK: 72563559
Auteur: Norbert de Jonge
Datum: 2 januari 2022

1. Inleiding
Het boekjaar van deze jaarrekening is kalenderjaar 2021.
Het eindsaldo op 31 december 2021 was +651,93 euro. (+599,23 b, +52,70 p)

2. Inkomsten en uitgaven
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