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Geachte groene ondernemer,
In dit boekje vindt u informatie over de lobbywerkgroep van VOC en LOC.
In 2012 heeft deze werkgroep gezorgd voor een krachtig geluid tegen het repressieve
overheidsbeleid inzake cannabis. Landelijke en lokale politici ontvingen het hele jaar door
heldere en objectief betrouwbare informatie, in combinatie met persoonlijk contacten.
Er is ontegenzeggelijk vooruitgang geboekt, maar de noodzaak van een sterke lobby is
onverminderd groot. Dit jaar beslist de politiek over het 15% thc maximum voor cannabis en
over de growshopwet. Bovendien is het “ingezetenencriterium” voor coffeeshops nog niet
van tafel en verschilt de handhaving per gemeente.
Om de activiteiten van de werkgroep voort te kunnen zetten is geld nodig.
Coffeeshops, growshops en andere groene ondernemers worden niet alle in gelijke mate
bedreigd door het buitensporige beleid van Opstelten. Wij doen dan ook met nadruk een
beroep op de onderlinge solidariteit.
Donateurs die ¤ 500 of meer storten ontvangen twee kaarten voor de VIP area
op de vijfde Cannabis Bevrijdingsdag op 16 juni 2013 in Amsterdam!

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage,

Henk Poncin
Voorzitter Verbond voor Opheffing van het Cannabisverbod,
Oprichter Cannabis College Amsterdam
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Geschiedenis van de VOC - LOC lobbywerkgroep
In de zomer van 2010 sloegen het Verbond voor Opheffing van het Cannabisverbod
(VOC) en het Landelijk Overleg Coffeeshopbonden (LOC) de handen ineen om een
concreet en haalbaar model te ontwikkelen voor volledige regulering van cannabis
in Nederland. Om een groot draagvlak te garanderen, vonden in 2011 vier openbare
debatten plaats over dit model. De definitieve versie verscheen in september 2011
onder de titel ‘Van gedogen naar handhaven, model voor een transparant en rationeel
cannabisbeleid’.
Tijdens een actiebijeenkomst in Tilburg later die maand sprak een groot aantal
ondernemers zich uit voor een professionele lobby in Den Haag. Voortbouwend op
de contacten tussen VOC en LOC is toen de lobbywerkgroep opgericht. Dat najaar is
intensief samengewerkt met het Haagse bureau PA Professionals om een effectieve
strategie te ontwikkelen en de fijne kneepjes van het lobbyen te leren.
Sterkste troef van de werkgroep, onze “gouden sleutel” in Den Haag, is een bevriende
lobbyist die zijn 33 jaar ervaring en grote netwerk met volle overtuiging inzet
voor de groene zaak. Inmiddels heeft hij goede persoonlijke contacten met alle
drugswoordvoerders in de Tweede Kamer. Ook via Twitter is er doorlopend contact
met landelijke politici en andere stakeholders, zoals journalisten, lokale bestuurders en
raadsleden.
Ter voorbereiding op de kabinetsformatie
ontwikkelde de werkgroep een 27 pagina’s
tellend bidbook waarin alle relevante
argumenten en feiten overzichtelijk aan bod
komen. Sinds september 2012 zijn hiervan
zo’n 1300 exemplaren verspreid.

Bidbook aangeboden
ter voorbereiding op

Eberhard van der Laan

door het

de kabinetsformatie

(PvdA), burgemeester

2012

Amsterdam

‘SOFTDRUGSBELEID
KABINET RAMP

AMSTERDAM/DEN HAAG

’

• Het softdrugsbeleid
van het kabinet zal desastre
us uitpakken in Amsterd
am, vreest burgemeester
te verkopen op straat.
Dan krijgen we de toestand
en van de Zeedijk van
opgeknapt, komen de
de jaren tachtig terug.
dealers terug. Doe dat
Is die straat eindelijk
de straat niet aan.’ (de
Volkskrant, 20 novemb
er 2010)
Van der Laan treedt
in de voetsporen van
zijn voorganger Job
Cohen, fervent voorstan
der van regulering van
cannabis.
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Bij de ontwikkeling van het bidbook en andere publicaties maakt de werkgroep gebruik
van de expertise van het VOC netwerk: consumenten, wetenschappers, ondernemers,
activisten en geestverwante organisaties in binnen- en buitenland. Later dit jaar
verschijnt een kleiner bidbook over thc en andere werkzame stoffen in cannabis.
ORGANIGRAM VERBOND VOOR OPHEFFING VAN HET CANNABISVERBOD (oktober 2012)
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WeSmoke = Belangenvereniging cannabisconsumenten
PCN
= Platform Cannabisondernemingen Nederland
LOC
= Landelijk Overleg Coffeeshopbonden

De leden van de VOC - LOC lobbywerkgroep in 2013:
Derrick Bergman 		
Myranda Bruin		
Freek Polak 		
Henk Poncin 		
mr. J.L.A.M. Roozen

Secretaris en woordvoerder VOC
LOC, Platform Cannabisondernemingen Nederland
Psychiater, Stichting Drugsbeleid en ENCOD
Voorzitter VOC, oprichter Cannabis College
Haags contactpersoon en adviseur
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VOC lobby in de Volkskrant
In november 2012 publiceerde de Volkskrant een artikel over de (lobby)-brieven
die de formateurs van het kabinet hebben ontvangen. Het VOC wordt als tweede
genoemd, naar aanleiding van het bidbook van de lobbywerkgroep.

die de formateurs van het kabinet hebben ontvangen.
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Frequently Asked Questions
Wat is de boodschap van de lobbywerkgroep?
In alle contacten en publicaties pleit de werkgroep tegen criminalisering en repressie
van cannabis en vóór volledige, transparante regulering. De aanvoer van de coffeeshops
én de kleinschalige thuisteelt moeten fatsoenlijk worden geregeld. Alle maatregelen
aan de voordeur van coffeeshops (wietpas, Ingezetenen- en Afstandscriterium,
15% thc maximum) verhogen slechts de drempel en stimuleren daarmee het illegale
circuit. Hetzelfde geldt voor criminalisering van growshops.   
Waaraan worden donaties besteed?
De werkgroep werkt zeer kostenbewust. Alleen de secretaris en de adviseur ontvangen
maandelijks een bescheiden vergoeding voor gemaakte uren. Daarnaast zijn er kosten
voor research, drukwerk, opmaak van brochures en porto- en reiskosten.
Worden met donaties ook andere activiteiten bekostigd?
Een beperkt deel van de donaties wordt besteed aan VOC activiteiten die indirect met
de lobby verband houden, zoals het Cannabis Tribunaal in Den Haag en de VOC website.
Het jaarlijkse publieksfestival Cannabis Bevrijdingsdag bedruipt grotendeels zichzelf
door inkomsten uit kraamverhuur, catering, merchandise en sponsoring.   
Wie is financieel verantwoordelijk?
Myranda Bruin is verantwoordelijk voor de financiën. Donateurs ontvangen periodiek
een activiteiten- en financieel overzicht per mail.
Hoe kan ik doneren?
De bankgegevens staan op de achterkant van dit boekje.
Voor meer informatie over donaties kunt u contact opnemen met Myranda Bruin:
m.bruin227@upcmail.nl, telefoon: 06 – 55 16 52 00
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Steun de VOC - LOC lobbywerkgroep
Met uw donatie draagt u bij
aan het behoud van de Nederlandse cannabiscultuur
en een professioneel tegengeluid in Den Haag!

ABN Amro 42.98.17.126
IBAN: NL29ABNA0429817126 |  BIC: ABNANL2A

Stichting Verbond Opheffing Cannabisverbod Eindhoven
O.v.v.: “Donatie lobbywerkgroep”
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