Logboek VOC
VOC-voorzitter gekozen tot
’Legalizer 2019’ en een nieuw
bidbook

Het Verbond voor Ophefﬁng van het Cannabisverbod sluit het jubileumjaar 2019 af met een
splinternieuw bidbook en de verkiezing van VOC-voorzitter Derrick Bergman tot ‘Legalizer 2019’ op de
Cannabis Capital Convention in Amsterdam.
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aantal invloedrijke media en journalisten. Op
de VOC website staat de PDF versie, gedrukte
exemplaren zijn (zolang de voorraad strekt)
beschikbaar voor €7,50 per stuk. Mail hiervoor
naar info@voc-nederland.org.

Podcast
Elders in deze Highlife lees je meer over de
tweede editie van de Cannabis Capital
Convention, die op 30 oktober plaatsvond in
Amsterdam. VOC-voorzitter Derrick
Bergman kreeg daar uit handen van
organisator Michael Kraland de ‘Legalizer
2019’ award. Kraland noemde Derrick de
beste cannabis journalist van Nederland en
prees het werk van het VOC in de afgelopen
tien jaar. Sinds kort presenteert Derrick
samen met Rens Hoppenbrouwers een
2-wekelijkse podcast over cannabis: ‘High Tea
met Derrick & Rens’. Te beluisteren via
Soundcloud, YouTube en Spotify en te volgen
op Instagram: @highteapotcast.

AGENDA

Maandelijkse openbare
VOC vergadering
Zie www.voc-nederland.org/agenda

16 DECEMBER 2019
Bekendmaking winnaars De Gouden
Gieter 2019.
Zie www.degoudengieter.nl

21 DECEMBER 2019
Homegrown Cup, Tilburg.

22 JANUARI 2020
Nieuwjaarsbijeenkomst PCN, inclusief
uitreiking Koos Zwart Award, Tilburg.

OVER HET

VOC

Het Verbond voor Opheffing van
het Cannabisverbod (VOC)
is een onafhankelijke, nietcommerciële stichting, die sinds
2009 strijdt voor fatsoenlijk
cannabisbeleid inclusief het recht
op thuisteelt.

MEER INFORMATIE
www.voc-nederland.org
Twitter: @vocnederland
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