
 

 Jaarverslag Stichting Maatschappij en Cannabis 2020  
 
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, Jellinek) 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 en is het streven om 
nog meer vertalingen te verzamelen of te produceren en op een aparte website toegankelijk te 
maken.  
 
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” menuknop 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.  
 
Er is immers nog het streven een domeinnaam vast te laten leggen voor het (digitale) archief en de 
(digitale) mediatheek en bibliotheek "Koos Zwart".  
 
3. Wetenschappelijke publicaties/rapporten:  
Op de website www.cannabis-kieswijzer.nl is een menuknop gemaakt waarop alle relevante 
wetenschappelijke rapporten bijeen gebracht worden, die door Hester Kooistra van een korte 
analyse zijn voorzien.  
 
4. Verkiezingen:  



I.v.m. de 2e Kamerverkiezingen 17-03-2021 zijn voorbereidingen getroffen, o.a. is een 
softwareprogramma aangekocht voor de website www.cannabis-kieswijzer.nl. Hester Kooistra en 
Gerrit Jan zijn begonnen aan redactionele bijdragen over de partijprogramma’s. De cannabis-
vriendelijkheid van de verschillende politieke partijen worden onderzocht en gepubliceerd op 
www.cannabis-kieswijzer.nl.  
 
Verder is er een samenwerking met de VOC (Verbond voor Opheffing van het Cannabisverbod) voor het 
opzetten van “de Nationale Cannabis Krant’ in aanloop naar de 2e Kamerverkiezingen. 
 
5. Ridder Radio – Peace On Drugs  
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 werden weer tal van 
actuele onderwerpen besproken en gasten uitgenodigd.  
 
Er werd en wordt onderzocht of streaming van het internetradioprogramma via de website 
www.cannabis-kieswijzer.nl mogelijk is, dan wel aanvullend met podcast-archivering zal nader 
bekeken kunnen worden (n.a.v. o.a. voorbeeld High Tea Potcast door Derrick en Rens van VOC).  
In verband met de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart 2021, het wietexperiment en andere 
onderwerpen werden items besproken en interviews gehouden op Ridder Radio (Peace On Drugs 
Radio). Het radioprogramma kan ook gevolgd worden via de website www.cannabis-kieswijzer.nl .  
 
6. Wietexperiment:  
Op de website www.cannabis-kieswijzer.nl is het onderwerp “Experimenten” (menuknop) geplaatst 
met informatie over en van gemeenten die al dan niet participeren in het wietexperiment.  
 
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 912 volgers.  
 
8. Stichtingsopbouw:  
a. Het bestuur streeft naar het opstellen van een redactiestatuut wat in 2020 niet gerealiseerd is en 
doorgeschoven wordt naar 2021.  
 
b. Het Bestuur streefde er naar om in 2020 te voldoen aan alle voorwaarden zoals die zijn 
geformuleerd in de memo van De Wert Accountants & Belastingadviseurs voor het  
verkrijgen van een ANBI-status. De ANBI-status is in 2020 ingediend.  
 
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 heeft een cumulatieve besluitenlijst, aantekeningenlijst en afsprakenlijst vervaardigen, 
onder verantwoordelijkheid van de secretaris.  
 
8. Financiele toelichting:  
Inkomsten:  

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


Door het Platform Cannabis Nederland (PCN) en de Bond voor Cannabisdetailisten (BCD) is in 2020 
telkens € 3000,-  gedoneerd. Door Actieve Coffeeshops Breda (ABC) zijn € 500,- gedoneerd. Het 
bestuur is blij met de donaties van de 2 landelijke bonden en de lokale bond ABC.  
Verder zijn er donaties gestort, door Coffeeshop Pink en ’t Grasje, telkens € 3000,-. 
 
Uitgaven:  
Eerdere door Hester verrichte werkzaamheden i.v.m. verkiezingen en redactionele stukken voor de 
website www.cannabis-kieswijzer.nl hebben het begrote bedrag niet overschreden.  
 
Naast de uitgaven voor algemene stichtingskosten, zie voor gedetailleerde informatie verder de 
desbetreffende jaarrekening 2020, die in het eerste halfjaar 2021 gereed zal komen en gepubliceerd 
worden.  
 
De SMC heeft een speciaal softwareprogramma aangekocht voor de website www.cannabis-
kieswijzer.nl. Met dit programma kunnen bezoekers gemakkelijk tot een keuze komen op welke 
(cannabisvriendelijke) partij ze zouden willen gaan stemmen, gelijk andere  stem wijzer websites.  
 
Overige:  
Door coffeeshop Pink zijn € 20.000,- gegarandeerd voor het vervaardigen dan wel drukkosten van 
een boek over Koos Zwart. 
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