
De Tweede Kamer is met zomerreces en alle debatten over 
het cannabisbeleid zijn uitgesteld tot na de zomer. Minister 
Opstelten komt steeds verder in het nauw, maar de strijd 
is nog lang niet gestreden. Juist nu heeft het VOC jouw 
steun nodig.

De VOC lobbywerkgroep volgt alle wets-
voorstellen over cannabis, coffeeshops 
en growshops op de voet. De belangrijk-
ste zijn het wetsvoorstel om cannabis 
met meer dan 15% THC tot hard drug 
te verklaren, de 'growshopwet' en de wij-
ziging van de Wegenverkeerswet in ver-
band met rijden onder invloed van drugs. 
We hebben contact met alle drugswoord-
voerders - behalve die van de PVV, want 

zij reageren nooit ergens op - en voorzien 
hen van objectieve, controleerbare infor-
matie. Daarnaast publiceren we regel-
matig brochures; terug te vinden op de 
website onder 'Publicaties'. Landelijke en 
lokale politici en bestuurders, maar ook 
journalisten krijgen deze brochures per 
post toegezonden.

Vaste vraagbaak
Voor veel journalisten is het VOC na vijf 
jaar een vaste vraagbaak voor achter-
grondinformatie en contacten in canna-
bisland. Zo hielpen we het nieuwe EO tv-
programma 'Nederland 3 onderzoekt' aan 
twee planten en acht stekjes, zodat ver-
slaggever Johan zelf wiet kon gaan kwe-
ken. De resultaten zijn vanaf september 
te zien. Eerder haalde ook Tim Hofman 

van BNN's Spuiten & Slikken zijn stekken 
bij het VOC, voor 'Tim's Tuintje'. En toen 
ChristenUnie Tweede Kamerlid Gert-Jan 
Segers voor het eerst van zijn leven een 
coffeeshop bezocht voor Knevel & Van de 
Brink, belde de redactie het VOC en ont-
ving onze penningmeester Myranda Bruin 
het Kamerlid in haar coffeeshop in Rot-
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Steun de strijd voor fatsoenlijk beleid en recht 
op eigen teelt 

Help mee met het VOC!  

Agenda

8-9 augustus
Reggae Sundance festival 
2014, Liempde. VOC is 
aanwezig met een stand!

9 augustus
Hanfparade, Berlijn, Duitsland. 
Motto: ‘Grünes Licht für die 
Legalisierung’. 13.00 uur, 
Hauptbahnhof.

15-17 augustus
Seattle Hempfest, 's werelds 
grootste cannabis en hennep 
festival. 

19 augustus
Maandelijkse VOC vergadering, 
Lodewijk Napoleonplein 14, 
Eindhoven. Vanaf 13.00 
uur. Geïnteresseerden altijd 
welkom! Contact:  
info@voc-nederland.org
   
29-31 augustus
CannaTrade International 
Hemp Fair, Stadthalle Dietikon, 
Zürich, Zwitserland.

terdam. Segers was aangenaam verrast 
en voerde een zeer positief gesprek met 
Myranda tijdens de live uitzending.

Veel missiewerk
Bij vrijwel alle contacten met Nederland-
se journalisten blijkt dat ze bedroevend 
weinig weten over cannabis en canna-
bisbeleid. Er is - nog steeds - veel mis-
siewerk te verrichten. Gelukkig gaat er 
geen week voorbij zonder een verzoek 

Zo hielpen we het nieuwe EO tv-programma 
'Nederland 3 onderzoekt' aan twee planten en 
acht stekjes, zodat verslaggever Johan zelf wiet 
kon gaan kweken.
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Wat is het VOC?

Het Verbond voor Opheffing van het Can-
nabisverbod (VOC) is een onafhankelijke, 
niet-commerciële stichting die is opge-
richt na het eerste Cannabis Tribunaal. 
Het VOC zet zich in voor rechtvaardig en 
rationeel cannabisbeleid en tegen betut-
teling en repressie. Doel van het VOC is 
de wenselijkheid van opheffing van het 
verbod op cannabis onder de aandacht te 
brengen van de Nederlandse bevolking, 
media en politici. Meer informatie: 
www.voc-nederland.org  
twitter.com/@vocnederland

om informatie van journalisten en studen-
ten journalistiek, criminologie, rechten 
etc. In dit proces spelen de VOC website 
(meer dan 2,5 miljoen pageviews) en 
de VOC Twitter account (2500 volgers, 
ruim 50.000 tweets) een cruciale rol. 
Vooral Twitter blijkt een effectieve 'lobby 
tool', voor directe interactie met politici, 
journalisten en andere 'decision makers'. 
Hardnekkige misverstanden en mythen 
over cannabis kunnen met een linkje naar 
een objectieve bron onmiddellijk recht 
worden gezet. 

Samenwerking
Eén van de doelstellingen van het VOC is 
het  actief bevorderen van de samenwer-
king tussen alle personen en organisaties 
die zich voor opheffing van het cannabis-
verbod inzetten. De maandelijkse open-
bare VOC vergadering biedt iedereen de 
kans om mee te denken en te praten. 
Kom vooral een keer langs; er mag ge-
rookt worden. Er is eigenlijk maar één 
ding waar we niet zo goed in zijn en dat 
is fondswerving. Veel mensen denken dat 
een organisatie die zich met cannabis 
bezig houdt wel veel geld zal hebben; er 
wordt immers nog steeds goed verdiend 
in de cannabisbranche, ondanks alle pro-
blemen en repressie. Helaas is dit niet 
het geval. 

VIP kaart
Een zeer klein aantal ondernemers on-

derkent het belang van de activiteiten 
van het VOC en is ook bereid de stich-
ting financieel te ondersteunen. Hetzelfde 
geldt voor zo'n 0,00025 procent van het 
totale aantal cannabisconsumenten in 
Nederland en België. Daarbij valt op dat 
relatief veel Belgen een digitale donatie 
aan het VOC doen. Dit jaar kreeg ieder-
een die in het afgelopen jaar minimaal 
€50 aan het VOC doneerde een gratis 
VIP kaart voor Cannabis Bevrijdingsdag 
toegestuurd. Dat willen we volgend jaar 
opnieuw doen. 

Maximale druk
Zolang Opstelten minister is, staat onze 
cannabiscultuur onder maximale druk. 
Juist nu heeft het VOC jouw steun kei-
hard nodig om het tij te keren en er voor 
te zorgen dat niet alleen de teelt voor de 
coffeeshops wordt gereguleerd, maar 
ook de thuisteelt voor persoonlijk ge-
bruik. Doneren kan via de VOC-website, 
op acht verschillende manieren inclusief 
iDeal, desgewenst anoniem en al vanaf 
vijf euro. Nog beter - want zonder com-
missie voor Geef.nl - is je donatie direct 
overmaken op de rekening van de stich-
ting VOC te Eindhoven, IBAN  NL29AB-
NA0429817126, BIC: ABNANL2A. Al-
vast bedankt!
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