
 
 Beleidsplan Stichting Maatschappij en Cannabis 2021  
 
1.Consumenteninformatie veilig gebruik cannabis:  
De domeinnaam www.cannabisinformatie.nl is door de stichting geclaimd en zal in eerste instantie 
gebruikt worden voor het virtuele flyerrek (12 punten hasj & wiettips (BCD, Jellink) in vele talen) via 
een websiteadres (QR-code www.c-info.nl) te (laten) vervaardigen. Voorlopig zijn de hasj en wiet tips 
in verschillende talen ondergebracht op de website www.cannabis-kieswijzer.nl.  
 
Het streven in 2021 is om deze website actief te maken zodat deze informatie toegankelijk is voor 
cannabisconsumenten die de Nederlandse en Engelse taal niet machtig zijn van informatie te 
voorzien over veilig gebruik door meer vertalingen van de tekst. Ook coffeeshops kunnen gebruik 
maken van deze website om buitenlandse bezoekers van informatie te voorzien.  
 
Intussen zijn in de volgende talen van de hasj & wiettips toegankelijk:  
- Nederlands  
- Fries  
- Engels  
- Duits  
- Frans  
- Portugees  
- Hongaars  
- Pools  
- Chinees  
 
2. Digitaal archief Koos Zwart:  
Er is immer nog het streven naar een digitaal archief en de (digitale) mediatheek en bibliotheek 
"Koos Zwart", voorlopig is er een Koos Zwart button op de cannabiskieswijzer aangemaakt door 
Gerrit-Jan: de inrichting hiervan zich nog verder gaan uitkristalliseren. Er is hiertoe ook een 
archiefkoos@gmail.com adres aangemaakt i.v.m. eenvoudige toegang tot google drive en eventueel 
uploaden van bestanden.  
 
3. Wetenschappelijke publicaties/rapporten:  
De website www.cannabis-kieswijzer.nl zal ruimte beschikbaar maken voor publicaties/ 
wetenschappelijke rapporten incl. een korte redactionele samenvatting over de inhoud die door  
Hester Kooistra verzorgd wordt. Ook is er een nieuws button die door Gerrit Jan en Hester van 
relevante artikels wordt voorzien.  
 
4. Verkiezingen:  



I.v.m. de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart 2021 zijn tijdig maatregelen genomen ter 
voorbereiding van de website cannabis-kieswijzer. Gerrit Jan voorziet de website www.cannabis-
kieswijzer.nl van informatie, Hester Kooistra levert redactionele bijdragen over partijprogramma’s. 
De cannabisvriendelijkheid van de verschillende politieke partijen zal worden onderzocht en 
gepubliceerd op www.cannabis-kieswijzer.nl.  
 
De SMC heeft eind 2020 een softwareprogramma aangeschaft zodat bezoekers, gelijk als bij andere 
stemwijzer-websites, vragen kunnen doorlopen om bij de (cannabisvriendelijke) partijen uit te 
kunnen komen waarop men zou willen stemmen. 
Er is samenwerking met de VOC Verbond Opheffing Cannabisverbod, die de Nationale Cannabiskrant 
gaan uitbrengen en een vorm van energiemeter, net als op huishoudelijk apparatuur gebruikt wordt 
over de cannabisvriedelijkheid van partijen.  
 
Cannastembus en actiepakket: 
Samen met een actieve groep coffeeshopondernemers en de VOC is besloten om vanaf 1 maart tot 
aan de verkiezingen met een bus door heel Nederland te rijden. Een rijdende (live) studio met beeld 
en geluid, waar politici geïnterviewd worden. Van het beeldmateriaal worden korte filmpjes gemaakt 
en via social media verspreid. Daarnaast is het een voornemen om aan alle coffeeshops in Nederland 
een actiepakket (posters, filtertips, Cannabiskrant etc) te versturen. Via een 2-tal app-groepen en 
mails aan de coffeeshopbonden zal om donatie worden geworven om deze 2 projecten te realiseren.  
 
5. Ridder Radio – Peace On Drugs Radio  
In het wekelijkse (dinsdag 19:00 u) internet- radioprogramma Peace On Drugs Radio (Jeroen en 
Gerrit Jan met ook medewerking van Guus Lieberwerth) via www.ridderradio.com zullen weer tal van 
actuele onderwerpen worden besproken en gasten worden uitgenodigd.  
 
Er zal verder worden onderzocht of streaming van het internetradioprogramma via de website 
cannabiskieswijzer mogelijk is. Aanvulling met podcast-archivering zal nader bekeken worden: het 
bestaand http://wowodradio.blogspot.com/ zal geactualiseerd gaan worden.  
De prille samenwerking tussen HighTeaPotcast door Derrick en Rens van VOC en Peace On Drugs 
Radio zal verder worden uitgebouwd.  
 
I.v.m. de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart 2021 worden items besproken en interviews 
gehouden op Ridder Radio (Peace On Drugs Radio) over deze verkiezingen en de 
cannabisvriendelijkheid van de verschillende politieke partijen. Het radioprogramma kan ook gevolgd 
worden via de website www.cannabis-kieswijzer.nl .  
 
6. Wietexperiment:  
Daarnaast zal op de website www.cannabis-kieswijzer.nl de betreffende informatie over en van 
gemeenten die participeren in het wietexperiment worden bijgehouden (menuknop 
“Experimenten”).  
 
7. Twitteraccount  
Naast de website www.cannabis-kieswijzer.nl ontplooit de Stichting ook andere activiteiten op het 
internet, zoals het twitteraccount @CannaKieswijzer (Gerrit Jan) met inmiddels meer dan 900 
volgers.  
 
8. Stichtingsopbouw:  

http://www.cannabis-kieswijzer.nl/


 
a. Het bestuur streeft naar het opstellen van een redactiestatuut. Het redactiestatuut geldt als 
referentiekader voor de vastlegging van de positie van hoofdredactie en redactie van 
www.cannabiskieswijzer.nl ten opzichte van de Stichting Maatschappij & Cannabis. In het 
redactiestatuut zal duidelijk omschreven worden wat het doel is en wat de beginselen en 
uitgangspunten zijn van de redactie en welke de verhouding is tussen de stichting en redactie. 
Daarnaast bevat het statuut afspraken rondom het redactiebudget, eventuele structuurwijzigingen, 
eventuele conflicten, personeelsbeleid en persoonlijke verantwoordelijkheid (uit het beleidsplan van  
2016). Het opstellen van redactiestatuten is voor onbepaalde tijd opgeschoven. Het zal in elk geval 
worden opgesteld alvorens meer bestuursleden zitting gaan nemen in het bestuur.  
 
b. Het Bestuur heeft in 2020 de ANBI-status aangevraagd en is in afwachting op het verkrijgen ervan. 
 
c. Voor de openbaarmaking van de relevante stukken voor het verkrijgen en behouden van de ANBI-
status is een plek gereserveerd op de cannabis-kieswijzer (https://www.cannabis-
kieswijzer.nl/algemene-info/st-maatschappij-cannabis.html ) .  
 
d. De stichting zal een cumulatieve besluitenlijst, aantekeningenlijst en afsprakenlijst vervaardigen, 
onder verantwoordelijkheid van de secretaris.  
 
9. Werving donateurs:  
Het streven is om in 2021 meer (structurele) donateurs te werven. 


