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Beleidsplan Stichting Maatschappij en Cannabis 2022 

 

Inleiding 

 

Het  beleidsplan Stichting Maatschappij en Cannabis 2022 is goedgekeurd tijdens de bestuursvergadering van 

22 maart 2022 (besluitnummer: 0047 (2022-22-02)) 

 

1.Consumenteninformatie voor veilig gebruik cannabis 

 

De domeinnaam www.cannabisinformatie.nl is door de stichting vastgelegd. De website zal in eerste instantie 

gebruikt worden voor het zogenaamde virtuele flyerrek. Het betreft de op gebruikers gerichte flyer Hasj en 

Wiet Tips (12 punten hasj & wiettips (BCD, Jellink) en de vertalingen in vele talen van deze flyer. De 

gebruikersinformatie zal middels (een) QR-code(s) bereikbaar worden gemaakt voor iedereen. 

 

Het streven is om de website online te laten gaan in 2022 en de flyer in vele vertalingen digitaal beschikbaar te 

maken voor cannabisconsumenten . Zo wordt de gebruikersinformatie toegankelijk voor cannabisconsumenten 

die de Nederlandse en Engelse taal niet machtig zijn door ze en in hun eigen taal van informatie te voorzien 

over veilig gebruik. Coffeeshops kunnen gebruik maken van deze website om buitenlandse bezoekers van 

informatie te voorzien.  

 

Voorlopig zijn de hasj en wiet tips in verschillende talen ondergebracht  op de website Cannabis-Kieswijzer: 

Hasj en wiet tips  

 

Het betreft de volgende talen:  

- Nederlands  

- Fries  

- Engels  

- Duits   

- Frans  

- Portugees  

- Hongaars  

- Pools  

- Chinees  

 

2. Digitaal archief Koos Zwart 

 

Ook in 2022 wordt er verder gegaan met het werken aan een digitaal archief en de (digitale) mediatheek en 

bibliotheek "Koos Zwart". Vooralsnog is er een Koos Zwart-menuknop op de Cannabis-Kieswijzer aangemaakt 

door Gerrit Jan ten Bloemendal. De invulling hiervan moet zich nog verder gaan uitkristalliseren. Voor het 

verzamelen van allerlei informatie is het archiefkoos@gmail.com-adres aangemaakt i.v.m. eenvoudige toegang 

tot Google Drive en eventueel uploaden van bestanden. Er zal een domeinnaam vastgelegd worden voor het 

(digitale) archief en de (digitale) mediatheek en bibliotheek "Koos Zwart". 

 

3. Wetenschappelijke publicaties/rapporten 

 

De website Cannabis-Kieswijzer zal ruimte beschikbaar maken voor wetenschappelijke publicaties en andere 

relevante publicaties daarbij voorzien van een korte redactionele samenvatting over de inhoud. Hester Kooistra 
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verzorgd dit onderdeel van de website. Ook is er een menu-knop Nieuws die door Gerrit Jan en Hester van 

relevante artikelen wordt voorzien.  

 

4. Verkiezingen 2022 

 

Ten aanzien van de  gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 zijn tijdig voorbereidingen getroffen voor 

de nieuwe editie van de website Cannabis-Kieswijzer.  

 

Gerrit Jan ten Bloemendal voorziet de website Cannabis-Kieswijzer van een overzichtelijke indeling. Hij 

inventariseert samen Hester Kooistra de standpunten van politieke partijen in hun verkiezingsprogramma’s. De 

cannabisvriendelijkheid van de verschillende politieke partijen in hun verkiezingsprogramma’s zal worden 

onderzocht en gepubliceerd op Cannabis-Kieswijzer 

 

De SMC heeft eind 2020 een softwareprogramma aangeschaft zodat bezoekers, gelijk als bij andere 

stemwijzer-websites, vragen (stellingen) kunnen doorlopen om bij de (cannabisvriendelijke) partijen uit te 

kunnen komen waarop men zou kunnen stemmen. I.v.m. de gemeenteraadsverkiezingen is het niet mogelijk 

om per gemeente gebruik te maken van het programma, het zou simpelweg te bewerkelijk zijn. Indien er 

behoefde is om voor een individuele gemeente het programma te gebruiken, kan onder toestemming van het 

bestuur gebruik worden gemaakt van het programma.  

 

Het kabinet-Rutte IV is op 10 januari 2022 beëdigd. Het nieuwe kabinet wordt gevormd door VVD, D66, CDA en 

ChristenUnie en bestaat uit 20 ministers en 9 staatssecretarissen. SMC zal de cannabis gerelateerde 

ontwikkelingen in kabinet en Tweede Kamer nauwgezet volgen. 

 

5. Ridder Radio – Peace On Drugs Radio 

 

In het wekelijkse internet- radioprogramma Peace On Drugs Radio (via www.ridderradio.com) zullen  actuele 

onderwerpen betreffende drugbeleid (en vele andere zaken) worden besproken. Soms worden gasten worden 

uitgenodigd om (eventueel via Skype) deel te nemen aan de uitzending. Jeroen Bos en Gerrit Jan ten 

Bloemendal zijn de redacteuren en presentatoren van Peace On Drugs Radio. Jeroen is het programma ooit 

begonnen met de (cannabis)-plantenkenner en -liefhebber van Guus Jan Lieberwerth. Guus is helaas overleden 

in 2020. 

 

Onderzocht zal worden of  streaming van het internetradioprogramma ook via de website Cannabis-Kieswijzer 

mogelijk is. Aanvulling met podcast-archivering wordt bekeken: het bestaand 

http://wowodradio.blogspot.com/  zal geactualiseerd worden. Waar mogelijk zal er incidenteel samengewerkt 

worden met andere media. 

 

In het kader van de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022 worden allerlei items besproken en 

interviews gehouden in de uitzendingen van Peace On Drugs Radio over deze verkiezingen en de 

cannabisvriendelijkheid van de verschillende politieke partijen.  

 

6. Experiment Gesloten Coffeeshopketen (Wietexperiment) 

 

De website Cannabis-Kieswijzer zal de betreffende informatie over en van gemeenten die participeren in het 

wietexperiment worden bijgehouden (menuknop “Experimenten”).  
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7. Sociale Media 

 

De activiteiten op Twitter en Instagram worden voortgezet, waarbij op Twitter ‘het nieuws’ wordt bijgehouden. 

Instagram wordt vooral ingezet bij verkiezingen.  

 

Twitter: Cannabis-Kieswijzer (@CannaKieswijzer) - 1.535 volgend, 1.105 volgers (18-03-2022) (bijgehouden 

door Gerrit Jan).  

 

Instagram: Cannabis Kieswijzer (cannabiskieswijzer) – 349 volgend, 564 volgers (18-03-2022).  

 

8. Stichtingsopbouw 

 

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 toegekend gekregen. Voor de openbaarmaking 

van de relevante stukken voor het verkrijgen en behouden van de ANBI-status is een plek gereserveerd op de 

Cannabis-Kieswijzer: SMC - Cannabis Kieswijzer (cannabis-kieswijzer.nl) 

 

d. De stichting zal een cumulatieve besluitenlijst, aantekeningenlijst en afsprakenlijst vervaardigen, onder 

verantwoordelijkheid van de secretaris.  

 

9. Werving donateurs 

 

Het streven is om in 2022 meer (structurele) donateurs te werven. Bestuurslid Lisa Lankes zal hierin een 

coördinerende rol vervullen. 

 

 

 

Utrecht, .. maart 2022 

 

Jeroen Bos, voorzitter 

Lisa Lankes, penningmeester 

Gerrit Jan ten Bloemendal, secretaris 
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