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Bestuurlijk overleg AA Nederland 2021
Het Dagelijks Bestuur van AA Nederland heeft zeven keer vergaderd in 2021.
Daarnaast heeft het DB naar aanleiding van de situatie binnen onze gemeenschap
de diverse regio’s bezocht (m.u.v.de regio Noordwest; deze staat voor 2022 gepland)
De verslagen hiervan worden gepubliceerd nadat het bezoek aan NW is geweest)
Vergadering 19 jan:
Besproken:
• De regio’s te benaderen voor overleg
• Een brief te struren naar de gemeenschap om de positie van het nieuwe DB
uit te leggen
• De dienstverlening van het Algemeen Dienstenbureau uit te breiden en de
medewerkers te ondersteunen
• De beveiliging van de website en de inrichting hiervan onder de loep te
nemen.
Vergadering 10 maart:
Besproken:
• Een nieuwe internet provider voor de mail etc in te huren. Het betreft een
abonnement bij de KPN
• Te informeren wie er binnen onze gemeenschap de ADC gaat organiseren.
Het bestuur zelf speelt hierin geen rol. Dit druist in tegen onze Tradities en
Concepten
• De betaling van de “cloud” via de penningmeester te laten verlopen
• Het dienstenbureau krijgt ondersteuning bij het verrichten van diverse
administratieve handelingen
Vergadering 21 april:
Besproken:
• De “Postbus” in ere te herstellen. De secretaris zal een opzet maken
• Het rooster voor het ADB-DB overleg door het Dienstenureau op korte termijn
zal worden aangemaakt
• Het doorgeven van wijzigingen mbt de werkgroepen via het oude vertrouwde
systeem te doen. Wijzigingen lopen altijd via de regio secretaris
• Er zal in 2021 een conventie moeten komen. Momenteel is er een commissie
die zich met de organisatie bezig houdt. In verband met Corona wordt de
mogelijkheid onderzocht de samenkomst eventueel digitaal te laten verlopen
Vergadering 26 mei:
Besproken:
• Organisatie ADC: de benoemingscommisie gaat kijken over er een AdCom
samengesteld kan worden die de organisatie van de ADC 2021 op zich wil
nemen
HET IS GEEN SCHANDE ZIEK TE ZIJN MAAR WEL ER NIETS AAN TE DOEN
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• De meeste mailadressen van AA hebben geen ontvanger meer. Er is naar alle
mailadressen een bericht gestuurd om te zien wie er nog gekoppeld is
• Er is grote onduidelijkheid over de vraag welke dienaren zich lid van de ADC
en/of ADR mogen noemen. We proberen via diverse kanalen duidelijkheid te
krijgen
• Het DB zal om de twee maanden overleg hebben met de medewerkers van
het Algemeen Dienstenbureau
• De prijzen van de literatuur moeten onder de loep worden genomen
Vergadering 23 juni:
Besproken:
• We gaan, nadat we alle regio’s hebben bezocht, in gesprek met een aantal
mensen uit de gemeenschap die daar nadrukkelij om gevraag hebben. (al
eerder besloten in het bestuurlijk overleg van december 2019)
• Door het wegvallen van dienaren schiet de communicatie binnen onmze
gemeenschap tekort. De vraag dient zich aan of en hoe deze zal moeten
worden aangepast.
• Een groep die gebruik maakt van de locatie Statenweg moet een nieuwe
overeekomst hebben. De secretaris zal dit regelen
Vergadering 25 augustus:
Besproken:
• We moeten een erfenis die via een volmacht is binnen gekomen verwerpen.
Deze voldeed niet aan de eisen die door AA hieraan gesteld werden
• De Belgische ADC is op 13-14 november. Wie gaat er namens AA Nederland
naar toe?
• AA Nederland zal op de Dag van Herstel vertegenwoordigd zijn
• Het “adressenboekje” van AA is niet up-to-date.
• De drukbestanden van de AA lietratuur horen, in principe, op het ADB thuis
• De website van AA wordt als onvoldoende beschouwd. Eventueel de diensten
van professional(s) inschakelen
Vergadering 2 november:
Besproken:
• Bij de Telefonische Hulpdienst hebben zich, na een dringende oproep, een
(groot) aantal nieuwe medewerker aangemeld
• De voorraad administratie, gekoppeld aan ionze website vertoont hiaten.
Vooral de afschrijvingen van literatuur worden onjuis (of nietr) verwerkt.
Hierdoor ontstaan (in positieve zin) voorraadverschillen.
• Op 4 januari 2022 wordt de voorraad op het ADB gesteld
• Het, nieuw te drukken, Big Book komt over vier weken binnen. De voorraad is
hiermee voor de komende tijd gegarandeerd
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ACTIE:

UITVOERING:

Inrichting en organisatie Algemeen
Dienstenbureau: gesprekken met de vrijwilligers en
opstellen taakstelling

Vanaf 24 februari 2021

Inrichtingen organisatie Website: gesprekken met
de webmaster en de beheerder

Vanaf maart 2021

Bezoeken regio’s: rondje langs de regio’s,
gesprekken met bestuur en leden

Medio 2021 (corona-afhankelijk)

Inrichten/bevestiging benoemingcommissie: kijken
naar de positie van de benoemingscommissie en de
werkzaamheden die er nog liggen mbt de vacatures

Oktober 2021

Informatievoorziening binnen de gemeenschap
gedurende de corona-periode. Hoe gaan we
communiceren met de gemeenschap? En
daarna……???

Vanaf heden

Inrichten en organiseren diverse commissies:
invulling vacatures en zoeken naar kandidaten

Vanaf december 2021

Zoektocht naar nieuwe voorzitters in de regio: met
de restrictie dat er “volwaardige opvolging” moet
zijn binnen de regio. De regio is leidend in deze
procedure.

Na het bezoek van DB aan betreffende regio.
Vanaf eind 2021 (corona-afhankelijk)

BELEIDSPLAN AA NEDERLAND:
AA Nederland is een gemeenschap van mannen en vrouwen die hun ervaring, kracht
en hoop met elkaar delen om hun gemeenschappelijk probleem op te lossen en
anderen te helpen bij het herstel van hun alcoholisme.
Het enige vereiste voor lidmaatschap is een verlangen op te houden met drinken. Er
zijn geen geldelijke verplichtingen voor het AA - lidmaatschap; wij voorzien in onze
behoeften door eigen bijdragen.
AA is niet gebonden aan enige sekte, genootschap, politieke partij, organisatie of
instelling; wenst zich niet te mengen in enig geschil; steunt of bestrijdt geen enkel
doel.
Ons hoofddoel is nuchter blijven en andere alcoholisten helpen nuchterheid te
bereiken.
(uit “Grapevine” copyright: AA Grapevine, Inc)
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