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De stichting is genaamd: Stichtino Join Us,
De stichting is gevestigd in de gemeente Delíziil.
De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.

Doel en middelen
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Het doel van de stichting is het uitwerken van een ondernemingsplan voor,en vergaren van informatie ten behoeve van deelname aan het aankomendeoverheÍdsexperiment rnet het gedoogd telen en verwerken van cannabísbestemd voor de verkoop in gedoogde coffeeshops in Nederland, alsmedehet creèren van een duurzaarn cannabisbeleid waarin de consument centraalstaat en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelin§sverband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin
het woord

te bereiken door:
het uitwerken van een ondernerningsplan, het leggen en onderhoudenvan essentiële contacten en het vergaren van informatie ten behoevevan deelname aan het aankomende overheidsexperiment met hetgedoogd telen en verwerken van cannabis bestemd voor de verkoop aangedoogde coffeeshops in Nederland i
onderzoek te yerrichten naar een duurzarne en op kwaliteit gerichte teelt
van cannabis ten behoeve van de toelevering aan d-

De stichtrng tracht dit doel onderrneer
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coffees
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het leggen en onderhouden van contacten met overheidsinstellinggtr, -organisaties en hulp- en dienstverlenende instanties;
het leggen en onderhoude n van contacten met door te overheid
gedoogde coffeeshops om meer inzicht te verkrijgen in de behoefdenvan de coffeeshopklanten;
- het teggen en onderhouden van contacten met organisaties op hetgebieC van voorlichting en preventie van cannabisgebruik;- het ieEgen en onderhouden van contacten met andere (belanghebbende)
partilen of organrsaties die kunnen ondersteunen bij het verwezenti.ikenvan het doel van de stichting
De stichting heeft een ideëel doeí en beoogt niet het maken van winst.Onder "onderzoek" in líd 2v4n dit artikel valt uitdrukkelijk niet het verkopenof anderszins voorhanden hebben van cannablsproducten (stoffen en/ofvoorwerpen) en dergetijke

Geldmiddelen-1.

De geldmiddelen van de stichting bestaan ult subsidies, vergoedifl§€Ít,donaties, schenkingen, erfstellingen, legaten, toevallíge baten en andere-

Erfstellingen mogen niet anders rarorden aanvaard dan onder het voorrechtvan boedeIbeschri;vÍng
Artikel 4
Degenen, die het doel van de stichting financíeel hrensen te ondersteufi€rl,kunnen zich als donateur bij het bestuur opgeven tegen een door het bestuurvast te steílen jaarlijkse bijdrage
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