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1 Inleiding

Voor u ligt het verslag over de activiteiten van stichting Hart voor Internetvri-
jheid over 2014. 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
bereikt dat door netwerk-infrastructuur, zoals het Tor-netwerk te ondersteunen.

De stichting is op 22 Juli 2013 opgericht. De stichting bestaat uit een bestuur
dat voor haar werkzaamheden geen vergoeding ontvangt. Sinds de opricht-
ing bestaat het bestuur uit Pepijn le Heux (Voorzitter), Jurre van Bergen
(Penningmeester) en Merlijn Wajer (Secretaris).

Daarnaast wordt samengewerkt met vrijwilligers. De stichting verwerft haar
inkomsten uit:

• Donaties

• Sponsoring

Het vermogen van de stichting bestaat uit de verworven inkomsten.

2 Financieel overzicht

Onze nodes hviv100 en hviv104 draaien in Nederland en zijn gesponsored.
In Moldavie en Duitsland draaide wij een exit node (respectievelijk hviv102*

en hviv103), deze exit nodes werden gesponsored door Zwiebelfreunde.
Gedurende een deel van het jaar, kreeg de stichting vergoedingen voor het

Tor exit traffic dat zij draaide. Dit is terug te vinden in de volgende rapporten
van torservers.net (Zwiebelfreunde):

• https://blog.torservers.net/20140317/reimbursement-report-2014-02.

html

• https://blog.torservers.net/20140410/reimbursement-report-2014-03.

html

• https://blog.torservers.net/20140505/reimbursement-report-2014-04.

html
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• https://blog.torservers.net/20140610/reimbursement-report-2014-05.

html

• https://blog.torservers.net/20140710/reimbursement-report-2014-06.

html

• https://blog.torservers.net/20140812/reimbursement-report-2014-07.

html

• https://blog.torservers.net/20140908/reimbursement-report-2014-08.

html

• https://blog.torservers.net/20141010/reimbursement-report-2014-09.

html

2.1 Jaaroverzicht

Balans 2014:

Activa Begin 2014 Eind 2014 Passiva Begin 2014 Eind 2014
Bankrekening e 178.95 e 4801.01 Eigen vermogen e 230.55 e 4816.82

Flattr e 10.55 e 15.81
Vlottende activa e 41.05 e 0

Totaal e 4586.27 Totaal e 4586.27

2.2 Overzicht per maand

2.2.1 Triodos Bank Rekening

Maand Bedrag (Bij) Bedrag (Af)
Januari e 5.00 e 18.45
Februari e 5.00 e 135.75
Maart e 303.96 e 0.00
April e 857.29 e 736.3
Mei e 0.00 e 404.95
Juni e 1007.65 e 0.00
Juli e 909.95 e 31.32

Augustus e 1219.76 e 435.2
September e 409.95 e 414.01
Oktober e 409.95 e 62.76
November e 1322.34 e 0
December e 409.95 e 0.00
Total van Credit is e 6860.80 Total van Debet is e 2238.74
Eindbedrag is e 4622.06

2.2.2 Flattr donaties

We hebben in het totaal dit jaar 5.26 aan Flattr donaties gekregen.

2.2.3 Bitcoin donaties

We hebben in het totaal 0.1244239 aan Bitcoin donaties gekregen.
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3 Activiteiten

3.1 Inleiding

De stichting Hart voor internetvrijheid heeft tot doel het bevorderen van vri-
jheid 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.

3.2 Organisatie

De stichting is meerdere keren per jaar bij elkaar gekomen om activiteiten door
te nemen en plannen te maken voor de toekomst. Meer hierover kun je lezen in
het volgende hoofdstuk

3.3 Activiteiten

De organisatie heeft meer Tor exit nodes kunnen draaien door een groeiend
aantal donaties welke we binnen hebben gekregen. Zo hebben we 2 extra relays
kunnen draaien in Duitsland en Moldavie.

3.4 Samenwerking met andere organisaties

Tijdens de jaarlijkse Chaos Computer Club bijeenkomst is er een relay operator
meetup, georganiseerd door onder andere Torservers.net, waar we spreken met
collega Tor relay operators.

Ook was het gehele bestuur aanwezig bij de Tor developer meetings.

4 Plan voor 2015

Om het beleid van de stichting door te zetten hopen we voor 2015 meer nodes
te kunnen draaien. Mocht er onverhoopt toch een node niet meer te draaien
kunnen zijn hopen we een node in hetzelfde, anderzijds, een nabij land met
weinig tot geen Tor nodes te kunnen draaien. Dit om de diversiteit in het
netwerk te vergroten.

Tevens hopen we ook aanwezig te zijn met een deel of het volledige bestuur
op de Tor developer meetings en op de Chaos Computer Congress en Chaos
Computer Camp waar we hopen te spreken met andere Tor relay operators en
ontwikkelaars.
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