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De beste wensen voor 2019!
Het bestuur wenst je een fantastisch 2019 toe. Hieronder lees je wat we de afgelopen periode
hebben gedaan en wat we in petto hebben voor dit jaar.
Veel leesplezier!
"A mind once expanded, will never return to its original size"

Handhaving binnenstad Amsterdam
De wildgroei van verkooplocaties van truffels, buiten de smartshops in het bestemmingsplan
om, blijft toenemen. Het gaat niet alleen om toeristenshops, maar er zijn ook (reguliere) winkels
die zich langzaam omvormen tot smartshop. Dit baart ons grote zorgen aangezien deze locaties
zich niet aan de branche-interne regels van de VLOS houden en geen informatie of voorlichting
aan hun clientèle geven.
Op 20 december heeft het bestuur dit nogmaals bij de Gemeente Amsterdam aangekaart en
dringend verzocht te handhaven. Vanaf maart zullen ‘under-cover-kopers’ deze verkooplocaties
in kaart brengen.
Tevens wordt er een voorlichtingscampagne gelanceerd die toeristen moet waarschuwen om
truffels en overige psychoactieve middelen/smartshopproducten alleen bij de gerenommeerde
smartshops te kopen die te herkennen zijn aan het VLOS-vignet.
Het bestuur verzoekt de kwekers en leveranciers van truffels en overige psychoactieve
middelen/smartshopproducten, om niet meer aan toeristenshops en pseudo-smartshops te
leveren!

Hawaiian Baby Woodrose zaden
Er blijkt ineens grote interesse voor Hawaiian Baby Woodrose zaden te zijn om te verwerken in
zogenaamde ‘edibles’. De VLOS heeft een waarschuwingsbrief verstuurd. Hieronder een stukje
uit deze brief:
Hawaiian Baby Woodrose (HBW) zaden bevatten naast LSA verschillende andere alkaloïden,
welke vervelende bijwerkingen zoals misselijkheid en braken kunnen veroorzaken. De
bijwerkingen zijn sterker dan de gewenste effecten.
Deze zaden worden weliswaar in smartshops verkocht, maar niet als voedingsmiddel.
Wanneer de zaden worden verwerkt in voedingsmiddelen, dan vallen ze onder de Novel Food
regelgeving. Hieronder vallen alle voedingsmiddelen en ingrediënten die nieuw zijn, dat wil
zeggen: alle levensmiddelen die binnen de Unie vóór 15 mei 1997 niet in significante mate voor
menselijke voeding werden gebruikt. Er zal bij de EFSA (European Food Safety Authority) een
veiligheidsdossier ingediend moeten worden om aan te tonen dat de zaden geschikt en veilig
zijn voor menselijke consumptie.
Gezien het bijwerkingenprofiel, zijn wij van mening dat een EFSA-goedkeuring niet haalbaar is
en dat HBW-zaden niet in voedingsmiddelen verwerkt dienen te worden.

MDMA in smartshops?
De discussie over regulering van MDMA laait weer op. Klik hier, hier, hier, hier en hier.
Op donderdag 24 januari is er een programma in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam met de titel:
'Regie over XTC'. Toegang is op basis van vrijwillige bijdrage. Aanmelden via de website. Wil je
meer weten? Klik hier.
De volgende dag heeft het bestuur een gesprek met Reinier van Dantzig (D66) over zijn ideeën
om in Amsterdam de smartshop als verkoopkanaal voor MDMA in een proef op te nemen.

Paddo’s in het nieuws
Denver could become the first US city to decriminalize magic mushrooms
Forget weed. Some Oregonians want to legalize psychedelic mushrooms
Magic mushrooms for depression? FDA gives treatment ‘breakthrough’ status
Vergeet wiet. Investeren in paddo's wordt de nieuwe hype

Therapeutische begeleiding
Er zijn consumenten die truffels gebruiken tegen b.v. depressies en een aantal heeft behoefte
aan therapeutische begeleiding. Het is mogelijk om deze personen door te verwijzen naar PSN.
Zij bieden professionele psychologische begeleiding en nazorg rond trips die aansluit op de
reguliere behandelingen. Voor meer informatie, klik hier.

VLOS cursussen
Op maandag 21 januari vindt de vervolgcursus weer plaats. Deze wordt in samenwerking met
de advocaten Adèle van der Plas en Gerard van der Meer gegeven. De vervolgcursus gaat over
wetskennis: opiumwetzaken, wat te doen als de politie binnenkomt, en warenwetzaken. Tevens
wordt er ruim de aandacht besteed aan CBD-producten.
Locatie: Cinetol, Tolstraat 182, 1074 VM Amsterdam.
Tijd: 10.00 - 17.00 (inloop vanaf 9:30)
Bijdrage: €150 per deelnemer (inclusief lunch)
Er zijn nog een paar plekken beschikbaar. Meld je hier aan. Voorwaarde voor deelname is het
behaald hebben van de basiscursus.
De basiscursus zal weer in april/mei plaatsvinden. De uitnodiging daarvoor volgt in maart/april.

ALV
De ALV zal dit jaar weer traditiegetrouw in april plaatsvinden. De uitnodiging hiervoor wordt in
maart verstuurd.

Ledendag
De ledendag vindt dit jaar wederom plaats op Ruigoord en wel op zondag 13 oktober. We
hebben Christian Rätsch en Claudia Müller-Ebeling bereid gevonden om een workshop te
komen geven. Noteer deze datum dus alvast in je agenda!

Straatdealercampagne
Behalveposters, flyers, stickers en afzetlint is er nu een infofilmpje beschikbaar dat op een tvscherm afgespeeld kan worden. Wil je dit infofilmpje voor in je shop? Neem dan contact op met
August de Loor.
Kijk ook eens op de Facebook pagina en ‘like’ de pagina!
Dit voorjaar wordt er voor het smartshop circuit een nieuwe visual gemaakt, die beter aansluit bij
onze doelgroep.
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.
Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.
U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen.
Voor een goede ontvangst voegt u info@vlos.nl toe aan uw adresboek.

