Logboek VOC

Steun het VOC in de strijd
voor beter beleid!
Beperkt verkrijgbaar: Cannabis Bevrijdingsdag T-shirt en
VOC aandeel
Augustus is doorgaans de rustigste maand van het
jaar voor het VOC. De politiek is met zomerreces
en de media staan in komkommerstand, dus ook wij
kunnen even ontspannen. Maar hoewel de winkel
even gesloten is, gaat de verkoop gewoon door: er
is nog een beperkt aantal Cannabis Bevrijdingsdag
T-shirts en unieke VOC aandelen op henneppapier
verkrijgbaar!

Positief nieuws kwam er afgelopen
maand uit Eindhoven, waar burgemeester Rob van Gijzel besloot
handhaving van het zogenaamde
ingezetenencriterium voor een half
jaar te stoppen. Het VOC was aanwezig in de raadszaal waar het besluit werd besproken. Ondertussen
is nog steeds onduidelijk wanneer
deze 'proef' precies van start gaat.
Gevolg: sommige Eindhovense coffeeshops laten weer als vanouds
Belgen en andere niet-ingezetenen
toe, andere blijven onverbiddelijk tegen hun buitenlandse gasten.

Rapport VNG
Ondertussen is het wachten op het
rapport van de werkgroep die de
VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) heeft samengesteld om 'te

ten wordt gedragen'. Het rapport
is voor eind oktober aangekondigd.
De werkgroep wordt geleid door de
Haarlemse burgemeester Schneiders, wethouder Victor 'Cannabis Social Club' Everhard van Utrecht en de
burgemeesters van Heerlen, Venlo,
Roosendaal, Helmond, Valkenswaard
en Oldambt.

Agenda
8 augustus
Hanfparade, 19e editie,
Berlijn, Duitsland.
Vertrekken bij
Hauptbahnhof om
13.00 uur.
26 augustus
Hoger beroep in de zaak
tegen ‘modelkwekers’
John en Ines uit Bierum.
Gerechtshof Leeuwarden,
Wilhelminaplein 1. Vanaf
13.40 uur. Komt allen om
deze dappere telers te
steunen!
31 augustus
Einde zomerreces
Tweede Kamer

Nieuw bidbook

Politieke
boodschap

Het VOC zal naar verwachting begin
oktober een nieuw bidbook publiceren en verzenden aan alle leden van
de Eerste en Tweede Kamer, lokale
politici en journalisten die zich met
cannabis bezig houden. In dit bidbook
staan alle feiten en laatste ontwikkelingen over cannabis en de internationale trend richting legalisering
van de plant overzichtelijk bij elkaar,

Onze boodschap is onveranderd:
niet de plant is het probleem, maar
het verbod. Coffeeshops moeten
hun koopwaar op een gewone manier kunnen inkopen en/of produceren, volwassen Nederlanders moeten het recht krijgen om cannabis
voor persoonlijk gebruik te telen en
Cannabis Social Clubs moeten, net
als in Spanje en België, in alle rust

Onze boodschap is onveranderd: niet de plant is
het probleem, maar het verbod.
komen tot een oplossing voor de softdrugsproblematiek die door gemeen-
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geïllustreerd met foto's, grafieken en
ander beeldmateriaal.

kunnen functioneren zolang ze zich
aan de regels houden. Sommige cof-

feeshopondernemers hebben veel
kritiek op de steun van het VOC aan
het Cannabis Social Club model, dat
zij - ten onrechte - zien als een bedreiging. Voor het VOC is het CSC
model in de eerste plaats een politieke actie, bedoeld om het verbod
op cannabis van tafel te krijgen.
Daarvan profiteert iedereen en de
coffeeshops niet in het minst.

Positieve
reacties
Gelukkig krijgt het VOC vooral positieve
reacties, zeker over de zevende editie
van Cannabis Bevrijdingsdag. Goed
nieuws voor zowel de thuisblijvers als
de naar schatting tienduizend bezoekers: er is nog een aantal Cannabis Bevrijdingsdag T-shirts verkrijgbaar. Voor
slechts twintig euro heb je een hennep T-shirt van topkwaliteit, gemaakt
door Hemp Hoodlamb en voorzien
van een 'secret stash pocket'. Er zijn
nog diverse maten in de kleuren groen
en blauw. De opbrengst gaat naar de
stichting VOC en de strijd voor fatsoenlijk cannabisbeleid. Bestellen kan op
www.cannabis-bevrijdingsdag.nl
Ook nog beperkt verkrijgbaar: fraai
vormgegeven, genummerde VOC
aandelen op henneppapier, met cannabisblad watermerk. Deze aandelen vertegenwoordigen geen enkele
monetaire waarde, maar bewijzen
wel dat je steentje bijdraagt aan de
strijd voor bevrijding van de plant en
een einde aan het cannabisverbod.
De aandelen kosten vijftig euro per
stuk zonder lijst en zeventig euro
met lijst. Als je 'Highlife' vermeldt bij
je bestelling nemen wij de verzendkosten voor onze rekening. Mail voor
meer informatie en bestellingen naar
info@voc-nederland.org.

Over het VOC
Het Verbond voor Opheffing van het
Cannabisverbod is een onafhankelijke, niet-commerciële stichting,
opgericht na het eerste Cannabis
Tribunaal in december 2008. Het
VOC strijdt voor fatsoenlijk cannabisbeleid inclusief het recht op eigen teelt en tegen betutteling en
repressie. Meer informatie:
www.voc-nederland.org
twitter.com/@vocnederland
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