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Tijdens een actiebijeenkomst
in Tilburg presenteert de VOC
op 21 september een ambitieus plan van aanpak voor het
komende jaar. Opvallendste
onderdeel is de oprichting
van een heus Cannabisbevrijdingsfonds.
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shops tot besloten clubs - steunt. Maar
of er nu wel of geen meerderheid komt:
daarmee is de strijd is nog lang niet gestreden. ‘Als de Kamer akkoord gaat is
het zaak om de lokale invulling van deze
plannen zoveel mogelijk tegen te houden. En ook als de plannen worden afgeserveerd moet het debat verder gaan
in de richting van de echte oplossing:
een einde aan het cannabisverbod.’ In
september gaat de VOC van start ‘met
een reeks activiteiten die gericht zijn op
het bewerken van de publieke opinie, de
media en de landelijke en lokale politiek’.
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bisbevrijdingsfonds’ (CBF), dat wordt
beheerd door een bestuur bestaande
uit ondernemers en activisten. Dit fonds
zal kapitaal moeten genereren om acties
te steunen gericht op het einde van het
cannabisverbod in Nederland en de besteding ervan controleren. Elke lokale activist zou bij dit fonds aanvragen moeten
kunnen indienen.’
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Plan van aanpak

Met de verkoop van merchandise via
coffeeshops en internet kan aanvullend
In het plan van aanpak wordt de doelstelkapitaal worden gegenereerd voor het
ling van de Vereniging voor Opheffing
Cannabisbevrijdingsfonds. Een greep uit
van het Cannabisverbod helder samengevat: ‘Doel van de VOC is het
pleidooi voor opheffing van het
cannabisverbod zo goed mogelijk te laten doorklinken in de
Tweede Kamer en de media, en
de samenwerking tussen alle
personen en organisaties in Nederland die zich voor deze zaak
inzetten te bevorderen’. Dat is in
deze tijd harder nodig dan ooit:
‘In de komende maanden staat
het mes op tafel. Sinds maart
2008 is er niet meer over cannabis gesproken in de plenaire
zitting van de Tweede Kamer.
Daar komt binnenkort verandering in. Op 3 oktober organiseren de Kamercommissies van
Volksgezondheid en Veiligheid
& Justitie een hoorzitting met
betrokkenen. Vervolgens zal
De VOC vergadert over het plan van aanpak
een Kamerdebat volgen.’
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Kapitaal genereren
Tijdens dit debat zal blijken of een meerderheid van de Kamerleden de plannen
van de regering Rutte voor coffeeshops
- wietpas, verruimd afstandscriterium,
verplichte omvorming van coffee-

Wat is de VOC?

De Vereniging voor Opheffing van
het Cannabisverbod is dé koepel
van personen en organisaties die
af willen van het verbod op cannabis. Sinds december 2008 strijdt
de VOC voor rechtvaardig en rationeel cannabisbeleid en tegen
betutteling, symboolpolitiek en repressie.
Meer informatie:
www.voc-nederland.org

Tot nu toe heeft de VOC gewerkt met donaties en inkomsten uit kleinschalige verkoop van merchandise. ‘Dit
is echter geen
stabiele inkomstenbron’, stelt
het plan van
aanpak.
‘De
beweging van
cannabisondernemers en -activisten in Nederland zou groot genoeg
moeten zijn om een eigen lobby-, informatie- en actiecampagne te financieren.
Tot nu toe is er door de verschillende
bonden en organisaties vaak naast elkaar
heen gewerkt. Het zou goed zijn om een
en ander te coördineren. Daarom stellen
wij de oprichting voor van een ‘Canna-

de andere activiteiten en acties voor het
komende jaar uit het plan van aanpak:
Organisatie
van een actie
in Den Haag
op 3 oktober,
de dag van
de
hoorzitting over het
drugsbeleid.
Een dertigtal
mensen
zal
zich opstellen aan de ingang van het Binnenhof met informatiepakketten voor de
Kamerleden en een humoristische act
voor de pers. De VOC blijft de hele dag
aanwezig op de publieke tribune.
Productie van een serie internetfilmpjes om de vooroordelen over cannabis
tegen te gaan en informatie te geven

Dit fonds zal kapitaal moeten
genereren om acties te steunen
gericht op het einde van het
cannabisverbod in Nederland
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Logboek VOC • september 2011
21 september Actiebijeenkomst
VOC, TGC Trading, Tilburg
3 oktober Hoorzitting drugsbeleid
Tweede Kamer, Den Haag: deelname en actie VOC
Zaterdag voor het drugsdebat
(datum nog niet bekend)
Grote demonstratie in Den Haag
13 mei 2012: Cannabisbevrijdingsdag, Westerpark, Amsterdam
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over de positieve eigenschappen (medicinale waarde, duurzaamheid etc.)
Organisatie op 13 mei 2012
van de Cannabisbevrijdingsdag
in het Westerpark in Amsterdam, met deelname van (inter)
nationale artiesten en sprekers.
Voorafgaand aan het drugsdebat: organisatie van bezoeken
aan woordvoerders drugsbeleid
van alle partijen, email-bombardementen naar Kamerleden.
Als de plannen voor een
wietpas etc. worden goedgekeurd: lobby naar raadsleden
in gemeenten waar deze plannen eerst worden uitgevoerd,
bijvoorbeeld met kleinschalige
‘cannabistribunalen’.
Voorbereiding verkiezingscampagne en stemadvies.
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Consumentenvereniging
Tijdens de actiebijeenkomst op
21 september zal het plan van
aanpak verder worden uitgewerkt: als altijd staat de VOC open voor
suggesties, kritiek en nieuwe ideeën.
Die komen onder meer uit Middelburg,
van de deze zomer opgerichte Belangenvereniging Cannabis Consumenten.
Initiatiefnemers Wil en Dimitri schoven
aan bij de laatste twee VOC-vergaderingen in Amsterdam en Eindhoven. Uiteraard ondersteunt de VOC hun acties
voor een coffeeshop in Middelburg, een
stad met ruim veertigduizend inwoners
waar al twee jaar geen enkele shop
meer is, ondanks een raadsmeerderheid voor een nieuwe shop. Tijdens de
VOC-vergadering in Eindhoven op 5
augustus kondigden Wil en Dimitri aan
om onder de noemer Wesmoke.nl als
landelijke consumentenvereniging verder te gaan. Check vooral hun website
www.wesmoke.nl
n
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