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Jaarverslag Stichting Maatschappij en Cannabis 2021  

 

Inleiding 

 

Het jaarverslag Stichting Maatschappij en Cannabis 2021 is goedgekeurd tijdens de bestuursvergadering van 22 

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

 

1.Consumenteninformatie 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 

 

In 2021 werd verder aan de voorbereidingen gewerkt voor de totstandkoming van het 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 Blemendal. 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. 

 

3. Wetenschappelijke publicaties/rapporten 

 

Op de website Cannabis-Kieswijzer is ruimte beschikbaar gemaakt voor wetenschappelijke publicaties en 

andere relevante publicaties daarbij voorzien van een korte redactionele samenvatting over de inhoud. Hester 

Kooistra verzorgd dit onderdeel van de website. Ook is er een menu-knop Nieuws die door Gerrit Jan ten 

Bloemendal en Hester Kooistra van relevante artikelen wordt voorzien.  

http://www.cannabis-kieswijzer.nl/
http://www.cannabisinformatie.nl/
http://www.cannabis-kieswijzer.nl/
https://www.cannabis-kieswijzer.nl/smc/hasj-en-wiet-tips.html
http://www.cannabis-kieswijzer.nl/
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4. Verkiezingen 

 

In verband met de Tweede Kamerverkiezingen (15, 16, 17 maart 2021) is de website cannabis-stemwijzer 

(www.cannabis-stemwijzer.nl) ontworpen. Bezoekers van de website konden (net zoals bij  aan andere 

stemwijzers en kieshulpen) door vragen en/of stellingen te beantwoorden uitkomen bij de passende partij. 

Hester Kooistra heeft aan hand van de partijprogramma’s de cannabisvriendelijkheid van de politieke partijen 

onderzocht en de vragen ontwikkeld voor deze nieuwe website. De website is door ruim 25.000 

geïnteresseerden bezocht, aan belangstelling geen gebrek.  

 

Stichting ProDemos claimde het echter het merk en woord ‘stemwijzer’ en dreigde met een rechtszaak. Na 

juridisch advies ingewonnen te hebben heeft het bestuur SMC besloten de domeinnaam te wijzigen van 

www.cannabis-stemwijzer.nl in www.cannabis-stemadvies.nl. (zie ook verslag CannaStemBus-Tour, Tweede 

Kamerverkiezingen 15-17 maart 2021). 

 

De Cannabis-Kieswijzer is voor de Tweede Kamerverkiezingen volledig geactualiseerd en aangepast. De website 

Cannabis-Kieswijzer vervulde opnieuw een centrale rol in de opkomstbevorderingsacties van 

coffeeshopbedrijven en –ondernemersverenigingen: op posters, flyers, folders, filtertipboekjes, jointdoosjes 

(etc.) en op hun websites werd de cannabis-kieswijzer genoemd. Ook andere cannabis(consumenten)- 

organisaties en – websites verwezen naar de informatie van cannabis-kieswijzer. Ook bij deze Tweede 

Kamerverkiezingen heeft de redactie van cannabis-kieswijzer (objectieve) informatie verstrekt en beschikbaar 

gemaakt over de verkiezingen zelf en de cannabisvriendelijkheid van de deelnemende partijen. Steeds werkend 

met de slogans: Laat je stem niet in rook opgaan, Stem bewust, Ga stemmen! Stem cannabisvriendelijk. Laat je 

stem niet verdampen!  

 

In samenwerking met de VOC (Verbond voor Opheffing van het Cannabisverbod) is door projectcoördinator 

Lisa Lankes een CannaStemBus-Tour door heel Nederland georganiseerd. Tijdens 11 dagen tour zijn ongeveer 

100 interviews afgenomen en vastgelegd. Deze interviews (oral history) vormen wat een uniek verslag in beeld 

en geluid van de huidige situatie. De interviews weerspiegelen de vele zienswijzen op regulering en legalisering 

van cannabis. Zie: Livestream afgelopen dagen - CannaStemBus en Interviews politici - CannaStemBus 

 

Van deze rondrit door Nederland is een apart verslag gemaakt: CannaStemBus-Tour, Tweede 

Kamerverkiezingen 15-17 maart 2021 

 

5. Ridder Radio – Peace On Drugs  

 

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

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

 

6. Wietexperiment 

 

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

wietexperiment worden bijgehouden (menuknop “Experimenten”).  

 

 

 

http://www.cannabis-kieswijzer.nl/
http://cannabis-stemwijzer/
http://www.cannabis-stemwijzer.nl/
http://www.cannabis-stemadvies.nl/
http://www.cannabis-kieswijzer.nl/
http://www.cannabis-kieswijzer.nl/
https://cannastembus.nl/livestream-afgelopen-dagen/
https://cannastembus.nl/interviews-politici/
http://www.ridderradio.com/
http://www.cannabis-kieswijzer.nl/
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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 ten Bloemendal).  

 

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

 

8. Stichtingsopbouw:  

a. Het opstellen van een redactiestatuut is in 2021 niet gerealiseerd. Het opstellen van een redactiestatuut 

wordt doorgeschoven naar 2022.  

 

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) 

 

 

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 Cannabis-Kieswijzer: SMC - Cannabis Kieswijzer (cannabis-

kieswijzer.nl) 

 

d. De stichting heeft in 2021 een cumulatieve besluitenlijst, aantekeningenlijst en afsprakenlijst bijgehouden 

onder verantwoordelijkheid van de secretaris.  

 

8. Kort financieel verslag 

 

Inkomsten:  

 

Door het Platform Cannabis Nederland (PCN) en de Bond voor Cannabisdetaillisten (BCD) is in 2020 € 3000,-  

gedoneerd. Door Actieve Coffeeshops Breda (ABC) is € 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, ieder € 3000,-. 

 

Cannastembus-Actiepakket coffeeshops: 

 

De donaties en de uitgaven ten behoeve van de CannaStemBus-Toer en de actiepakketten voor 570 

coffeeshops zijn apart in een afzonderlijk verslag opgenomen (CannaStemBus-Tour, Tweede Kamerverkiezingen 

15-17 maart 2021).  

 

Het bestuur achtte het deze Tweede Kamerverkiezingen in verband met aankomend experiment ‘Gesloten 

keten coffeeshops’ dusdanig belangrijk dat besloten werd hiervoor € 8000,- te begroten. Uiteindelijk heeft het 

project de CannaStemBus de reserves iets doen verminderen. Er moest nog €1000,- worden bijgelegd voor een 

sluitende begroting. Er is totaal € 82.750,- uitgegeven, waarvan € 49.965,- voor de Cannastembus en € 32.785,- 

de verkiezings-actiepakketten met posters, Nationale Cannabiskrant, flyers, filtertips en hesjes voor 570 

coffeeshops. 33 coffeeshops, 2 groothandels-bedrijven, 4 verenigingen en SMC hebben dit bedrag bijeen 

gebracht.   

http://www.cannabis-kieswijzer.nl/
https://www.cannabis-kieswijzer.nl/smc.html
https://www.cannabis-kieswijzer.nl/smc.html
https://www.cannabis-kieswijzer.nl/smc.html
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Uitgaven:  

 

De werkzaamheden (door Hester Kooistra) in verband met de 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 2021: SMC - Cannabis Kieswijzer  

 

Overige financiële zaken:  

 

Door coffeeshop Pink zijn € 20.000,- gegarandeerd voor het uitgeven van een boek over leven en werk van 

Koos Zwart. 

 

 

 

Utrecht, .. maart 2022 

 

Jeroen Bos, voorzitter  

Lisa Lankes, penningmeester 

Gerrit Jan ten Bloemendal, secretaris 

http://www.cannabis-kieswijzer.nl/
http://www.cannabis-kieswijzer.nl/
https://www.cannabis-kieswijzer.nl/smc.html

