Logboek VOC
Welkom in het laatste
decennium van het
cannabisverbod
De jaren twintig zijn begonnen en het moet wel heel raar lopen als dit niet het decennium wordt
waarin het cannabisverbod eindelijk sneuvelt. Aan de stichting VOC zal het niet liggen. Volgens NRC/
Handelsblad zullen de jaren twintig draaien om systeemverandering. Citaat uit het hoofdredactionele
commentaar in de eerste krant van 2020: ‘Klimaatverandering en digitalisering zorgen dat met
nieuwe manieren van leven zal moeten worden geëxperimenteerd. Het beloven roaring twenties te
worden: vol vernieuwingsdrift, verandering en spanning.’ Laten we het hopen.
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Over het VOC
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Speerpunt

reikten we De Gouden Gieter 2019 uit aan de
twee winnaars van deze fotowedstrijd voor
thuiskwekers.
Wil je meedingen naar De Gouden Gieter
2020, check www.degoudengieter.nl.
Inzenden kan tot 1 december. Een belangrijk
speerpunt voor het nieuwe jaar is de

AGENDA

Maandelijkse openbare
VOC vergadering

Zie www.voc-nederland.org/agenda

kende Cannabis-Kieswijzer. We bundelen
onze krachten om de Kieswijzer nog beter te
maken en om zoveel mogelijk cannabisliefhebbers naar de stembus te krijgen bij de
komende Tweede Kamerverkiezingen. Als
het kabinet Rutte III niet voortijdig valt,
mogen we op 17 maart 2021 naar de stembus.
En laat één ding duidelijk zijn: de ongeveer
één miljoen Nederlandse cannabisconsumenten kunnen bij elke verkiezing het

VOC

Het Verbond voor Opheffing van het
Cannabisverbod (VOC)

samenwerking met de Stichting Maatschappij en Cannabis, de makers van de welbe-

OVER HET

5 FEBRUARI

 annabis Europa conference,
C
Madrid, Spanje.

13-15 Maart

 pannabis, zeventiende editie van de
S
grootste cannabisbeurs van Europa,
Barcelona, Spanje.

1-3 april

International Cannabis Business
Conference, Berlijn, Duitsland.

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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