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VLOS-bode nieuwe stijl
Bij een nieuwe website hoort ook een VLOS-bode in een nieuw format. In deze nieuwsbrief
worden de hoogtepunten van de afgelopen ALV nog eens belicht.
Veel leesplezier!
"A mind once expanded, will never return to its original size"

20 jaar VLOS
Dit jaar bestaat de VLOS officieel 20 jaar! Maar wist je dat de eerste besprekingen al
plaatsvonden in 1995?
Dit jubileum willen we niet onopgemerkt voorbij laten gaan. We nodigen je hierbij alvast uit voor
ons 20-jarige verjaardagsfeestje op zondag 17 september op Ruigoord. Zet deze datum in je
agenda en geef m door aan je collega's! Binnenkort volgt meer informatie.

Bestuur VLOS
Het bestuur kampte al een tijdje met onderbezetting. Ook daarom zijn we blij met de
benoemingen van:
Dennis de Jongh (DHS services) als secretaris
Gijs Martini (Azarius) als bestuurslid
Dit betekent dat het bestuur nu uit 4 personen bestaat. Samen met onze 3 adviseurs zullen we
de komende tijd voldoende slagkracht kunnen ontwikkelen. Dat zal hard nodig zijn in het huidige
politieke klimaat!
We willen dit jaar onderzoeken wat de mogelijkheden zijn van collectieve verzekeringen voor
leden, zoals brand, inbraak en aansprakelijkheid.
Maandag 10 juli heeft het bestuur een overleg op het stadhuis van Amsterdam. De handhaving
in het postcode 1012 gebied staat dan ook weer op de agenda.
In augustus volgt een overleg met het ministerie van VWS.

Export smartproducten
Het bestuur gaat, in samenwerking en met de kennis van (online) leden, werken aan een
disclaimer voor online (buitenlandse) verkoop in combinatie met een databank van
middelen/stoffen en de regelgeving/handhaving per land. Het voornemen is te starten met een
beperkt aantal middelen/stoffen, bijvoorbeeld te beginnen met de meest verkochte producten.

New Psychoactive Substance / Research Chemical /
Designer Drug?
Het fenomeen van NPS-en is uitvoerig besproken. Het televisieprogramma 'Undercover in
Nederland' heeft een flinke indruk gemaakt op bestuur en leden.
Daarom stelt het bestuur voor een denktank op te richten, zodat we onderling gedachten
kunnen uitwisselen en gesprekken voeren met kenners. Hoe gaan we om met NPS-en? Als we
ze wel willen verkopen, dan bovengronds met correcte productinformatie. Maar hoe te regelen?
Wat zijn de wettelijke kaders? Hoe kunnen we een dergelijk middel voor de consument zo veilig
mogelijk verkopen?
Voor al deze en andere dilemma's willen wij de Dilemma-denktank oprichten.
Tijdens de ALV heeft zich al een aantal geinteresseerden gemeld om hier aan deel te nemen.
Was je er niet bij, maar wil je wel meepraten? Meld je aan door een email te sturen naar:
info@vlos.nl.

Nederlandse Cannabinoiden Vereniging (NCV)
De CBD-denktank, een initiatief van August de Loor, is een actieve groep met een positieve
insteek, beschikkend over kennis en deskundigheid uit diverse disciplines rondom CBD. De
CBD-denktank gaat in de toekomst verder als de Nederlandse Cannabinoïden Vereniging om
draagvlak te creeeren voor de hoge ambities. Er zijn 3 doelstellingen geformuleerd:
– Het realiseren van een kwaliteitsnorm voor de productie en verkoop van warenwetproducten*
die CBD en/of andere cannabinoïden en terpenen bevatten.
– Het realiseren van een wettelijke basis voor genoemde producten.
– Het bevorderen van deskundigheid over genoemde producten binnen de gehele keten**, op
het gebied van kwaliteit, effectiviteit, veiligheid en communicatie.
* voeding, voedingssupplementen, cosmetica en overige producten.
** van kweker, producent, importeur en distributeur tot eerstelijnsgezondheidszorg, detaillist
en consument.
De NCV wil vanaf augustus leden inschrijven. Ben je geinteresseerd om naast je VLOS
lidmaatschap ook lid te worden van de NCV? Meld je aan door een email te sturen naar:
info@vlos.nl. Je ontvangt de informatie zodra de inschrijfprocedure van start gaat.

August de Loor
August de Loor / Stichting Adviesburo Drugs heeft een nieuwe website! Klik
hier voor commentaar op een onderzoek naar veiligheid van drugs.

Straatdealers campagne
Omdat het secretariaat van de VLOS er niet op gericht is om producten te distribueren, zijn
Conscious en Sirius gevraagd de posters van de Straatdealers campagne met de bestellingen
mee te sturen. Vanaf heden zijn er ook flyers (A6) beschikbaar.
Wil je posters/flyers aanvragen, neem contact op met:
Conscious: info@consciouswholesale.com
Sirius: administratie@sirius.nl, t.a.v. Luc Vogten
De postercampagne wordt ondersteund door de website www.ignorestreetdealers.com en op
Facebook.
Like de Facebook pagina!!!

Namens het bestuur,
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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.

