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Verdiepingscursus
Op maandag 14 december zal eindelijk de verdiepingscursus van start gaan. Ook deze
cursus wordt ism Jellinek gegeven. Tijdens deze cursus zal er aandacht worden besteed aan
wetskennis en wordt er dieper op de stoffenkennis ingegaan. Het juridisch gedeelte zal
worden verzorgd door onze huisjuristen Adèle van der Plas en Gerard van der Meer.
De verdieping in de stoffenkennis zal door Raoul Koning worden verzorgd. Raoul Koning is
peercoach bij Unity en medewerker bij het DIMS. Daarnaast werkt hij voor de drugsinfolijn
van het Trimbos. Voor hij zijn carrière bij Jellinek begon heeft hij voor Kokopelli gewerkt en
zich ingezet voor Stichting Open. Zijn kennis van psychedelica is uitstekend.
Alle leden hebben inmiddels een uitnodiging hiervoor ontvangen.
Netwerkbijeenkomst
Zondag 8 november heeft er weer een netwerkbijeenkomst plaatsgevonden. Deze keer in
het Volkshotel in Amsterdam. Het was supergezellig!
Wouter Bijdendijk hield een inspirerend verhaal over zijn affiniteit met Suriname en de
geneeskrachtige kruiden die daar worden gebruikt.
Has Cornelissen hield een bevlogen pitch over de studierichting Drugs die hij wil oprichten.
Has is op zoek naar financiële ondersteuning om de plannen verder uit te werken tot een
haalbaar concept. Veel van de aanwezigen willen hier wel aan meewerken. Het bestuur wil
nu een plan uitwerken om een breder draagvlak binnen de branche te creëren.
De filmpjes zijn ook goed ontvangen. Sommige scenes uit ‘Peculiar Potions’ zorgden voor
veel hilariteit in de zaal. De nieuwe website was helaas nog niet helemaal af, maar we
hebben een korte indruk van de nieuwe site kunnen geven.
Tenslotte, maar niet minder belangrijk, was de locatie letterlijk top, met fantastisch uitzicht
over Amsterdam, de dj swingend en het eten heerlijk!
Situatie Amsterdam
Dinsdag 24 november heeft er overleg plaatsgevonden tussen het bestuur en de
beleidsambtenaren van het stadhuis over het Amsterdamse smartshopbeleid. Het resultaat
van dit gesprek is zeer teleurstellend. Amsterdam blijft vasthouden aan haar bestaande
beleid op basis van het bestemmingsplan uit 2001/2002. Het bestuur zal op korte termijn de
denktankgroep weer bijeenroepen hoe op dit beleid gereageerd moet worden.

Nieuwe adviseur VLOS bestuur
Het bestuur is erg blij met het aantreden van Hans van den Hurk als adviseur. Hans is de
oprichter van de allereerste smartshop van de wereld, toentertijd Conscious Dreams in de
Kerkstraat in Amsterdam, en loopt het langst van iedereen al mee in deze branche. Hans
brengt veel markt- en productkennis met zich mee, waar het bestuur ontzettend veel aan
heeft.
Overleg VLOS bestuur en V&J
Donderdag 5 november jl was er voor het eerst een overleg tussen 2 beleidsmedewerkers
van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, een beleidsmedewerker van VWS en het VLOS
bestuur. Het was een prettige kennismaking waarbij we de nadruk hebben gelegd op het
belang van de smartshopbranche en het uitwisselen van informatie over en weer.
De insteek van het bestuur was om meer duidelijkheid te verkrijgen over de ‘growshopwet’,
artikel 11 van de opiumwet. Daartoe hebben we 2 zaken besproken:
1. We hebben het advies van Adèle van der Plas dd. 2 juli 2015 (zie bijlage bij deze
nieuwsbrief) voorgelegd. De medewerkers van V&J hadden geen verdere suggesties
tav de inhoud ervan.
2. We hebben de hoeveelheid paddo’s voor eigen gebruik ter discussie gesteld welke is
opgenomen in de aanwijzing opiumwet. Zie voor de laatste versie van deze
aanwijzing de link hieronder, onder punt 6. Deze aanwijzing heeft consequenties voor
de verkoop van growkits. Ook al is er vanuit V&J begrip voor de frustratie die het ons
oplevert is een verhoging van de genoemde hoeveelheden op dit moment niet
haalbaar.
https://www.om.nl/organisatie/beleidsregels/overzicht-0/algemeen/@88338/aanwijzingopiumwet-0/
CBD denktank
Op 16 oktober heeft er ook weer een CBD denktank plaatsgevonden in Amsterdam. De
stand van zaken is besproken op het gebied van marktwerking, wetenschap, knelpunten en
overheidsbeleid. Het RIVM rapport moet nog steeds verschijnen. Deze wordt nu in december
verwacht. Zodra deze is verschenen zal er weer een denktank bijeen worden geroepen.
Sclerotiaflyer
Tijdens de netwerkbijeenkomst is de tekst voor de nieuwe sclerotiaflyer van de VLOS
uitgedeeld. De insteek is om voor de hele branche 1 flyer te ontwikkelen waar ‘alles’ in staat.
Op deze manier kunnen we er zeker van zijn dat de consument overal dezelfde correctie
schriftelijke informatie meekrijgt.
Degenen die hier nog feedback op willen geven: stuur ons een email op: info@vlos.nl.
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