Cannabis Social Club Amsterdam

Cannabis Consumenten Aller
Landen, Verenigt U!
31 Oktober 2018

Cinetol, Tolstraat 182, 1074 VM Amsterdam
Tijdstip: 19:00 - 22 :00 uur
Presentatie locatie: Zaal Cinetol
Borrel: (niet verplicht) na de presentaties vanaf 22:00 tot 01:00 uur
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Programma:
Het thema van de avond: wat is de rol van de cannabis consument binnen het
aangekondigde Wietexperiment? Door deze vraag te beantwoorden willen wij laten zien dat
er een manier is voor Amsterdam om deel te nemen aan het Experiment Gesloten
Cannabisketen. Amsterdam moet namelijk een functie krijgen als expertisecentrum, waar
consumentgericht onderzoek wordt uitgevoerd teneinde een gevarieerd aanbod cannabis
en hasj te ontwikkelen. Het project van de Tree of Life, Cannabis Social Club Amsterdam,
dat de Stad vanaf het begin heeft gesteund, leent daar zich uitstekend voor.
Presentaties:
a) De beweegredenen en de gedragingen van de cannabis consument,
Nicole Maalsté, Acces Interdit, (http://accesinterdit.nl/)
b) De cannabisconsument: risico’s, kansen en uitdagingen van het Wietexperiment
Rosaria Ricci, Tree of Life, CSCA (https://www.treeoflifeamsterdam.club)
Presentator en discussieleider: Has Cornelissen, Psychotropica Instituut
Discussiepanel: In het panel zullen cannabisexperts en (lokale) politici zitten die met
elkaar zullen debatteren om tot een gezamenlijk document te komen: het eerste Manifesto
van de cannabisconsument.

De Tree of Life, Cannabis Social Club Amsterdam is sinds 2014 een vereniging van
cannabis consumenten en beschikt over een unieke expertise op het gebied van cannabis
en cannabis gerelateerde onderwerpen. Wij kunnen verder ook rekenen op een breed
netwerk van experts en wetenschappers.
Deze expertise en ons netwerk stellen wij ter beschikking van de moderne cannabis
consument die mede wil bepalen hoe en wat geteeld gaat worden.
Om de behoeftes van de consument centraal te stellen en breed invloed uit te kunnen
oefenen op het toekomstige beleid werkt de Vereniging op dit moment aan de volgende
projecten:
a) Wetenschappelijk onderzoek naar de behoeftes van de cannabisconsumenten
(UvA/AMC)
b) Het consumentenpanel
c) CSCA als Consultancy Bureau (CSCA= Cannabis Science Consultancy, voor
Amsterdam)
d) Wetenschappelijk symposium over het Entourage effect en consumeroriented research wereldwijd
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AANTEKENINGEN:
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