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1. Samenstelling bestuur
De samenstelling van het bestuur was ten opzichte van 2016 gewijzigd:
• Paul van Oyen, Secretaris/Penningmeester - was in december 2016 al afgetreden
• Iris Freie, Voorzitter – heeft de functie van penningmeester ook op zich genomen
• Dennis de Jongh – toegetreden als Secretaris
• Gijs Martini – toegetreden als Bestuurslid
• Veronique Verschueren, Bestuurslid (ongewijzigd)
August de Loor, Hans van den Hurk en Guy Boels bleven betrokken als adviseurs.
Het bestuur is in 2017 1x bijeengekomen, in mei. Het bestuur heeft in juli een overleg
gevoerd op het stadhuis van Amsterdam en in augustus met het ministerie van VWS.
2. Ledenstand en brancheontwikkelingen
Het aantal leden is al jaren stabiel en schommelt rond de 45. De ledenstand heeft zich in
2017 ontwikkeld van 46 in januari naar 47 in december, waarvan zich er 22 in Amsterdam
bevinden. In 2017 hebben 3 leden afscheid genomen en hebben we 4 nieuwe leden mogen
verwelkomen.
Het bestuur is nog steeds van mening dat ongeveer de helft van alle Nederlandse bedrijven
in smartproducten zich in Amsterdam bevindt, en dat ongeveer de helft van de branche lid is
van de vereniging.
Ook werd duidelijk dat er in middelgrote steden in het Oosten van het land een slot op het
aantal smartshops zit.
Amsterdam
Het was een relatief rustig jaar in smartshopland, vooral in Amsterdam. Er is in Amsterdam 1
incident met truffels gemeld, waarbij een toerist uit het raam sprong. Gelukkig zonder
ernstige gevolgen.
Ook hebben we geen meldingen ontvangen uit het postcode 1012 gebied over handhavers.
De handhavers hebben kennelijk andere prioriteiten gehad (Air BnB?).
Het bestuur heeft behalve de standaard waarschuwingen rondom de drukste dagen in het
jaar om extra alert te zijn mbt toeristen, geen andere waarschuwing hoeven te versturen.
CAN
De CBD-denktank is in 2017 overgegaan in een aparte vereniging. In juli heeft het
Cannabinoïden Adviesbureau Nederland (CAN) zich bij de Kamer van Koophandel
ingeschreven.
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3. Cursussen en bijeenkomsten
De Basiscursus van de VLOS is in 2017 1x gegeven, in mei. Deze cursus is voor
smartshopmedewerkers van VLOS leden verplicht gesteld en wordt door de Jellinek gegeven
waarbij de nadruk ligt op verkooptechnieken (‘nee’ verkopen) en stoffenkennis. In totaal
hebben dit jaar 11 smartshopmedewerkers aan de Basiscursus meegedaan.
De Vervolgcursus heeft in 2017 niet plaatsgevonden. Deze is naar januari 2018 verschoven.
De VLOS-bode kwam uit in juni en december 2017.
De VLOS-ledendag heeft in 2017 2 keer plaatsgevonden. In januari werd een
nieuwjaarsborrel/diner gehouden in het HLMST en in september de 20-jaars viering in de
Salon op Ruigoord.
4. Straatdealers
In 2017 is de Straatdealer-campagne uitgerold. Een samenwerking tussen VLOS, st
Adviesburo Drugs en de Bond voor Cannabisdetaillisten (BCD). De campagne bestaat uit
posters, flyers, stickers, afzetlint, een website en een facebookpagina. Door deze campagne
kunnen smartshops en coffeeshops in de probleemgebieden in Nederland hun
voorlichtingsfunctie beter uitdragen en hun imago verbeteren.
5. Research chemicals
4-FA is in mei 2017 op lijst 1 van de Opiumwet geplaatst.
In april is een aantal leden en niet-leden onder begeleiding van een jurist het gesprek
aangegaan tav RC’s (oftewel NPS-en, oftewel designer drugs).
Totdat een producent, met gedegen onderzoek, kan aantonen dat een RC geen of zeer
beperkte risico’s bij het geadviseerde gebruik heeft, blijft het officiële standpunt van de
VLOS ten aanzien van RC’s, ongewijzigd: de verkoop van NPS-en wordt afgeraden vanwege
het gebrek aan toxicologische data en informatie over korte en lange termijn risico's van het
gebruik van deze middelen.
--Namens het bestuur van de VLOS,
Iris Freie, voorzitter
Amsterdam, 6 april 2018
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