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Aan de leden
Ledental
Na de invoering van het Paddoverbod in December 2008 is het ledental van de Vereniging, meestal door
bedrijfsbeëindiging, fors afgenomen. Inmiddels is er weer sprake van enige groei en hebben we bijna 40 leden.
Drie jaar geleden waren er nog geen 17 leden. Tijdens de procedure rond het Paddoverbod telden we 50 leden.
Sclerotia
Het ziet ernaar uit dat de Sclerotia stilletjes de plaats van de paddo in de omzetcijfers hebben ingenomen. De
verkoop van Sclerotia is voor veel winkels een belangrijke kurk waarop de bedrijfsvoering drijft. Toch weten we
allemaal dat door de invoering van het Paddoverbod de minister bij de minste of geringste aanleiding de verkoop
van Sclerotia ook kan verbieden. We weten ook dat we op weinig ondersteuning kunnen rekenen bij de komst
van een VVD-CDA kabinet met gedoogsteun van de PVV. Deze drie partijen hebben zich juist bijzonder
ingespannen voor de aanname van het paddoverbod in het Parlement. Gelukkig zijn er tot nu toe geen ernstige
incidenten gemeld. Het is in ieders belang dat we potentiële klanten zo volledig mogelijk informeren en dat we
onze ogen niet sluiten voor de mogelijke ‘setting’ waarin psycho-actieve middelen worden gebruikt. Dit geldt met
name in het geval van toeristen die voor een korte tijd in Nederland verblijven (en in Amsterdam in het bijzonder).
Cursus
We kunnen terugkijken op een bijzonder geslaagde cursus ‘warenkennis’ die we in samenwerking met de Jellinek
kliniek in Amsterdam hebben georganiseerd. Na afloop werd de opgedane kennis getest. Gelukkig is iedereen
geslaagd, zij het soms met de hakken over de sloot. Er waren 11 deelnemers. Op Maandag 18 Oktober a.s.
wordt de cursus nog eens herhaald en, bij voldoende belangstelling, in December nog een keer.
Contributie en inkomsten
De financiën van de Vereniging hebben een nieuwe basis gekregen in de vorm van een productopslag die door
de kwekers/producenten in rekening wordt gebracht. Hierdoor is de jaarlijkse contributie verlaagd van Euro 654
naar Euro 120. Tot nu toe heeft het nieuwe systeem bewezen effectief te zijn.
Denktank
Dit jaar is een begin gemaakt met intern overleg met een ‘denktank’ van plm 12 leden. Dit experiment voldoet in
alle opzichten aan de verwachtingen. De vergaderingen zijn constructief en nodigen uit tot een open en creatieve
discussie over actuele onderwerpen. De onderwerpen die in deze Nieuwsbrief staan genoemd zijn eveneens
besproken binnen de ‘denktank’. Voor het Bestuur is deze denktank een belangrijke aanwinst en ondersteuning.
Symposium
Bij voldoende belangstelling en financiële draagkracht kan volgend jaar wellicht een nationaal of internationaal
symposium over psycho-actieve middelen worden georganiseerd.
Een voorstel van het bestuur is in voorbereiding om van de Vlos een vereniging te maken voor alle kwekers,
producenten, (groot)handels en verkooppunten van smartproducten. We hopen de organisatiegraad en het
draagvlak van de Vereniging op deze wijze aanzienlijk te vergroten.
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