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Terugblik
2017 was een rustig jaar voor de VLOS. Er hebben zich geen grote juridische toestanden
voorgedaan en we hebben ons 20-jarig bestaan gevierd. Toch was er wel wat reuring na de
uitzending van Undercover in Nederland en het plaatsen van 4-FA op opiumlijst 2.
Deze uitgave van de VLOS-bode blikt terug op 2017 en kijkt vooruit naar 2018.
Veel leesplezier!
"A mind once expanded, will never return to its original size"

20 jaar VLOS
De ledendag op 17 september j.l. was zeer geslaagd. De VLOSsers voelden zich helemaal thuis
op Ruigoord. Ruigoord ademt een relaxedheid uit die naadloos aansluit bij de VLOS mentaliteit.
Aldo Hakman gaf een inspirerende lezing over de therapeutische kant van onze business.
Vervolgens is de groep in 3-en verdeeld en onder begeleiding van Ruigoorders van het eerste
uur heeft iedereen een andere kant van het dorp kunnen horen en zien, waaronder nog een
jazzband in de kerk en een biertje op het terras.
De dag werd afgesloten met een fantastisch buffet. Wel jammer dat dit de laatste ledendag
oude stijl was, want...

ALV nieuwe stijl
Tijdens de afgelopen ALV is besloten om in de toekomst de ALV en de ledendag samen te laten
vallen. Dus in de ochtend vergaderen, in de middag lezingen en afsluiten met een diner.
De ALV zal in april 2018 op een zondag plaatsvinden.

VLOS vervolgcursus
De vervolgcursus, die op 21 november was ingepland, ging niet door en is verplaatst naar
woensdag 10 januari.
Tijdens deze cursus gaan we dieper op de juridische kant van de smartwereld in en behandelen
we actuele zaken rondom smartshop producten.
Gerard van der Meer, een van onze huisjuristen, zal een college geven over aanhouding en
binnentreding. Wat doe je bijvoorbeeld als er ineens politie in je shop staat? Wat zijn je rechten
en plichten? Hoe kan je je het beste opstellen? Op al dit soort vragen heeft Gerard een
antwoord.
Adele van der Plas, onze jurist die ons al menig keer heeft bijgestaan, zal vertellen over de
opiumwet en met voorbeelden uit onze eigen geschiedenis de lijn aangeven wanneer deze
wordt overtreden.
Iris Freie zal tijd besteden aan allerhande zaken waar je op moet letten in de warenwet
(voeding, cosmetica en rookwaren) en ze zal uitgebreid de stand van zaken rondom CBDproducten met jullie doornemen.
Tijd: 10.00 - 17.00
Bijdrage voor leden: €150 per deelnemer (inclusief lunch)
Locatie: Cinetol, Tolstraat 182, 1074 VM Amsterdam.
Cinetol is vanaf Amsterdam CS te bereiken met tram 4 (halte Lutmastraat) of met metro 51, 53
of 54 (halte Weesperplein of Wibautstraat + in beide gevallen 15 minuten wandelen langs de
Amstel).
Je kunt jezelf of (een van) je medewerkers aanmelden door een email te sturen met opgave van
voor en achternaam van de deelnemer(s). Voorwaarde voor deelname is het behaald hebben
van de basiscursus!

Dilemma denktank
Naar aanleiding van het programma Undercover in Nederland zijn in oktober een aantal leden
en niet-leden bij elkaar gekomen om te praten over NPS-en en hoe daar mee om te gaan in de
huidige tijd van Amsterdams massatoerisme en wereldwijde internetverkoop.
Het is duidelijk dat de denktank niet na een bijeenkomst al een eenduidig advies voor de
branche heeft. Er zullen meer gesprekken volgen. We houden je op de hoogte.

Cannabinoïden Adviesbureau Nederland (CAN)
In de laatste nieuwsbrief werd de NCV (Nederlandse Cannabinoïden Vereniging) aangekondigd.
In de tussentijd is de vereniging van start gegaan als Cannabinoïden Adviesbureau Nederland
(CAN). De vereniging heeft een website waarop het laatste nieuws te volgen is. In oktober heeft
de eerste ALV plaatsgevonden en achter de schermen is het bestuur druk met de
voorbereidingen van een testservice en een keurmerk voor CBD producten.
Wil je ook op de hoogte worden gehouden? Meld je dan aan voor de CAN nieuwsbrief vie deze
link.

Bestuursactiviteiten
Afgelopen zomer heeft het bestuur overleg gevoerd met het Amsterdamse stadhuis en het
ministerie van VWS.
Onderwerpen van gesprek waren o.a.
20 jaar VLOS, status bestuur & ledenaantal, stabiliteit branche
Oprichting CAN
Branchevervaging head/smart/grow/seed mbt bestemmingsplan 1012 gebied en handhaving
Ignore streetdealers campagne
Val van toerist uit een raam na vermeende consumptie van truffels in Amsterdam
De gesprekken worden door alle partijen elke keer gewaardeerd. Zo bouwen we aan een goede
verstandhouding en vertrouwen over en weer.

Goed uiteinde!
Tenslotte wensen we je feestelijke feestdagen, een goed uiteinde en een fantastisch 2018!
Namens het bestuur,
Iris Freie, voorzitter
Vereniging Landelijk Overleg Smartproducten (VLOS)
Postbus 1600
1000 BP Amsterdam
www.vlos.nl
info@vlos.nl

VLOS Archief

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.

