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"A mind once expanded, will never return to its original size"

Beste VLOS-lid,
We leven in een bizarre tijd. De COVID-19 maatregelen treffen ons allemaal. Ook al hoeven
smartshops niet dicht, toch zakken de omzetten naar een dieptepunt. Voor de shops die
afhankelijk zijn van toerisme is de klap extra hard.
De overheid heeft een hele rits financiële maatregelen getroffen om ondernemers te steunen.
Voor voorbeelden klik hier en hier.
Op deze website kan je checken of jouw onderneming in aanmerking komt voor €4000
tegemoetkoming. De SBI code staat op je KvK inschrijving. Deze lijst is onlangs ge-update en
uitgebreid!
We hopen vurig dat we op 21 april positief nieuws voor ondernemers zullen horen!
Op 21 april zal ook duidelijk worden of de geplande VLOS bijeenkomsten in mei door kunnen
gaan. Het gaat om:
De ALV (11 mei)
De vervolgcursus (18 mei)
De basiscursus (25 mei)
We zullen je zsm na 21 april op de hoogte brengen.
Intussen vergadert het bestuur op afstand en lopen twee belangrijke trajecten gewoon door:
1. Op dit moment wordt de standaard reactie opgesteld op het voornemen van de
belastingdienst mbt het verhoogde btw tarief op truffels. We verwachten deze brief volgende
week ter beschikking te stellen, inclusief de daarbij behorende instructies.
2. De ‘stofgroepenwet’ is voor internetconsultatie gepubliceerd (deadline = 20 april). De VLOS
heeft daarop een reactie ingediend. De reactie wordt na het weekend ook op onze website
geplaatst. We werken hierin samen met een nieuw collectief van verkopers van research
chemicals, het Cannabinoïden Adviesbureau Nederland, Stichting Adviesburo Drugs,
Stichting Drugsbeleid en KH Legal Advice.
Maar allereerst zullen we allen de COVID-19 crisis moeten overleven! We wensen je veel
sterkte en wijsheid toe de komende weken en maanden.
Houd moed en blijf gezond!
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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.

