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1 Inleiding

Voor u ligt het verslag van de activiteiten en het financieel verslag van de sticht-
ing Hart voor Internetvrijheid. Het afgelopen jaar is een mooi jaar geweest voor
de stichting. We hebben verschilende Tor exit nodes kunnen blijven draaien, in
binnen- en buitenland. We hopen deze lijn in 2016 door te zetten.

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

In 2015 draaide onze nodes in Nederland door: hviv100 en hviv104. Onze exit
node in Moldavie is vervangen door een exit node in Bulgarije (hviv105). Deze
node in bulgarije werd in 2015 ook gesponsored door Zwiebelfreunde.

De exit node in Duitsland (hviv103) is in 2015 opgeheven, door veranderin-
gen in het beleid van de provider.

2.1 Jaaroverzicht

Balans 2015:

Activa Begin 2015 Eind 2015 Passiva Begin 2015 Eind 2015
Bankrekening e 4801.01 e 5431.39 Eigen vermogen e 4816.82 e 5447.2

Flattr e 15.81 e 15.81
Totaal e 630.38 Totaal e 630.38
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2.2 Overzicht per maand

2.2.1 Triodos Bank Rekening

Maand Bedrag (Bij) Bedrag (Af)
Januari e 814.90 e 22.12
Februari e 409.95 e 0.00
Maart e 891.43 e 360.00
April e 5.00 e 385.12
Mei e 5.00 e 360.00
Juni e 409.95 e 360.00
Juli e 1805.00 e 393.87

Augustus e 5.00 e 360.00
September e 5.00 e 369.06
Oktober e 5.00 e 425.68
November e 5.00 e 360.00
December e 25.00 e 360.00
Total van Credit is e 4386.23 Total van Debet is e 3755.85
Eindbedrag is e 630.38

2.2.2 Flattr donaties

We hebben in dit jaar geen flattr donaties gekregen.

2.2.3 Bitcoin donaties

We hebben in dit jaar geen Bitcoin donaties gekregen. Er is een keer per ongelijk
iets afgeschreven, maar dat is bijgeschreven naar de bank rekening.
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3 Activiteiten

3.1 Organisatie

De stichting bestaat uit een bestuur dat voor haar werkzaamheden geen ver-
goeding ontvangt. Daarnaast wordt gewerkt met vrijwilligers.

3.2 Activiteiten

We hebben een nieuwe Tor exit node opgezet in Bulgarije. Deze betalen we uit
donaties.

De Tor exit node welke we draaiden in Duitsland hebben we gestopt vanwege
een verandering in de abuse policy bij de provider.

Tevens zijn we meerdere keren bij elkaar gekomen om een plan op te zetten
voor 2016. Meer hierover kun je lezen in het volgende hoofdstuk.

3.3 Samenwerking met andere organisaties

De stichting werkt veel samen met Torservers.net, een internationale koepelor-
ganisatie van meer lokale organisaties die Tor-nodes beheren en bijeenkomsten
organiseerd onder andere op het jaarlijks Chaos Computer Club en Chaos Com-
puter Camp.

Op beide bijeenkomsten was tenminste 1 lid van het bestuur aanwezig.
Ook waren we aanwezig met het bestuur op de 2 jaarlijkse Tor developer

bijeenkomsten waar we spreken met de ontwikkelaars van Tor en andere Tor
relay operators.

4 Plan voor 2016

We hopen in 2016 hetzelfde aantal nodes te kunnen blijven draaien of een nieuwe
erbij te kunnen draaien. In samenwerking met providers waarmee we samen-
werken hopen we meer relays toe te voegen aan het netwerk, of dat nu exit
nodes of bridges zijn.

We zullen deelnemen in de Tor developer meetings in het buitenland waar
we in gesprek gaan met Tor developers en andere relay operators om ideen uit te
wisselen. Daarnaast hopen we af te reizen naar de Chaos Computer Congress om
te spreken met Tor relay operators van over de hele wereld. Hierbij zitten ook
partner organisaties verbonden van bijvoorbeeld Torservers.net waar stichting
Hart voor internetvrijheid onderdeel van is.

Ook hopen we een bijeenkomst op te starten waar we in gesprek gaan met
Nederlandse Tor relay operators en tips en tricks uit te wisselen. We hopen
in ieder geval n bijeenkomst te organiseren. Dit zal waarschijnlijk gebeuren in
samenwerking met Bits of Freedom.
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