Stichting Hart voor Internetvrijheid
Jaarverslag activiteiten 2013

Inleiding
Voor u ligt het verslag over de activiteiten van stichting Hart voor Internetvrijheid
over 2013. De stichting Hart voor internetvrijheid heeft tot doel het bevorderen
van vrijheid op internet in het algemeen en het beschermen van communicatie en
het omzeilen van censuur op het internet in het bijzonder. Zij doet dat door het
ondersteunen van netwerkinfrastructuur daarvoor, zoals het Tor-netwerk.
Organisatie
De stichting is op 22 Juli 2013 opgericht. De stichting bestaat uit een bestuur dat
voor haar werkzaamheden geen vergoeding ontvangt. Sinds de oprichting bestaat
het bestuur uit Pepijn le Heux (voorzitter), Jurre van Bergen (penningmeester) en
Merlijn Waijer (secretaris). Daarnaast wordt samengewerkt met vrijwilligers.
In 2013 heeft het bestuur twee keer officieel vergadert. Daarnaast heeft veelvuldig
informeel contact geweest, onder meer per e-mail. Tijdens de tweede vergadering
zijn veel punten besproken die betrekking hebben op de lange termijn, zoals het
aanvragen van een ANBI-status en de technische inrichting van onze systemen.
Activiteiten
De stichting is in de zomer van 2013 opgericht. Alle werkzaamheden in de tweede
helft van het jaar zijn er op gericht geweest om een enkele Tor-nodes aan het Tornetwerk toe te kunnen voegen.
De eerste twee nodes zijn geïnstalleerd en geconfigureerd bij onze eerste sponsor.
Deze sponsor biedt ons de benodigde hardware, de plaatsing van de server en de
stroom en bandbreedte. Eind 2013 functioneren deze nodes naar wens. In
december leek het er op dat de IP-adressen die door onze sponsor voor ons node
gebruikt worden niet nog lang beschikbaar zouden zijn. We hebben daarom tijd
geïnvesteerd in het vinden van een oplossing hiervoor.
De stichting heeft in 2013 ook haar website gelanceerd, interne infrastructuur
ingericht en er voor gezorgd dat zij donaties kan ontvangen door het openen van
een bankrekening en het genereren van een Bitcoin-adres.
Samenwerking met andere organisatie
De stichting werkt veel samen met Torservers.net, een internationale
koepelorganisatie van meer lokale organisaties die Tor-nodes beheren. Een deel
van onze financiering moet via deze organisatie kunnen worden betrokken.

