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ESSENSIE Logboek VOC

Lesje lobbyen van D66
Wat is
de VOC?
Logboek VOC • Juni 2009
Gezellig was het zeker, de
presentatie van de langverwachte Cannabis Tribunaal
DVD in de voormalige
Filmacademie in Amsterdam.
Helaas liet de pers het massaal afweten, op EssensiE en
Highlife na. Gelukkig krijgt de
VOC binnenkort een lesje lobbyen en presentatie.
Tekst & Fotografie:
Derrick Bergman / G0NZ0 Media

Door de afwezigheid van de media
werd de presentatie op 8 mei vooral
een reünie van het Cannabis
Tribunaal. Vrijwel alle deelnemers
kwamen kijken naar een voorproefje
van de dubbele DVD over het
Tribunaal. Zo ook Ton Schijvenaars,
fractievoorzitter van D66 in
Roosendaal en fel tegenstander van

kraakpand. Veel te alternatief en hippie-achtig vonden de meeste aanwezigen. Ben Dronkers: “Wat een
dump. Ik schaam me dat we dit een
persconferentie durven te noemen.”

bezochte tot nu toe. Namens de PCN
schoof Jeroen Bos aan en ook Ben
Dronkers en Ton Schijvenaars vergaderden mee. Royaal bood de laatste
aan om een workshop lobbyen en

Over één ding was iedereen het eens:
inhoudelijk was het Cannabis
Tribunaal fantastisch. Dronkers: “We
hebben echt iets neergezet. Laten we
vijfduizend DVD's drukken: alle politici, alle politiecommissarissen moeten er eentje krijgen. Zodat ze later
niet kunnen zeggen: wir haben es
nicht gewusst.”

presentatie te organiseren voor de
VOC. Begin juni reist een delegatie
hiervoor af naar Roosendaal.
Schijvenaars: “De kwaliteit van jullie
informatie is enorm goed, maar het
lobbyen moet een stuk professioneler. Daar wil ik jullie graag bij helpen.” Nog meer goed nieuws: de
sponsoring begint op gang te komen
en Cannabis Bevrijdingsdag heeft
volop positieve publiciteit opgeleverd
in mei. De VOC wordt bekender en
sterker en staat klaar om de politiek
te enteren. De Tribunaal-DVD is
daarbij een belangrijk wapen, maar
zeker niet het enige. Zo worden er
'email-bombardementen' voorbereid,
waarmee de VOC gaat reageren op de
evaluatie van het coffeeshopbeleid en
het advies van de commissie van de
Donk.

De Vereniging voor Opheffing
van het Cannabisverbod is begin
2009 ontstaan, na het Cannabis
Tribunaal in Den Haag. Als koepelorganisatie wil de VOC een
permanent platform zijn voor
alle organisaties en personen die
zich inzetten voor afschaffing
van het cannabisverbod. Een
sterke lobby naar de politiek, de
media en het grote publiek is
essentieel om tegenwicht te bieden aan alle negatieve geluiden
over cannabis en coffeeshops.
Wil je meedoen, stuur dan een
mail naar info@encod.org met in
de onderwerpregel 'VOC' of kijk
op cannabistribunaal.nl/voc.html

de geplande sluiting van alle coffeeshops in zijn stad. Schijvenaars – 'ik
heb nog nooit een jointje gerookt,
maar vind dat het goed geregeld
moet worden'- was niet verbaasd dat
er geen pers was. “Als ik journalist
was, was ik ook niet gekomen. Jullie
hadden gewoon in het centrum moeten gaan zitten, in een tophotel. Dat
werkt wél.” De voormalige
Filmacademie is tegenwoordig een
'broedplaats', een gelegaliseerd

Dubbel-DVD

Presentatie van de Cannabis Tribunaal DVD, v.l.n.r.: Ben Dronkers,
Egbert Tellegen en rechtbankvoorzitter Hendrik Kaptein.
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Voorlopig zijn er duizend dubbelDVD's gemaakt, inclusief een uitgebreid boekje. De VOC gaat de DVD
verspreiden onder politici, journalisten en andere 'opinion makers',
zoals de leden van de Adviescommissie Drugsbeleid van de Donk, die
momenteel het drugsbeleid evalueert. De VOC vergadering na afloop
van de presentatie was de drukst
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