Anonieme Alcoholisten Nederland
Algemeen Dienstenbureau

Landelijke Hulplijn: 085-1045390

Postadres:
Postbus 2633
3000 CP Rotterdam

Internet:
www.aa-nederland.nl

Telefoon: 010-243.01.75
Telefax: 010-243.01.93
E-mail: adb@aa-nederland.nl

Bezoekadres:
Statenweg 207
3039 HP Rotterdam

Aan alle werkgroepen in de omgeving van Rotterdam en aan de anderen ter
informatie.
Beste AA vrienden,

Rotterdam, 29 apr. 2014.

Afgelopen tijd hebben we op het ADB afscheid moeten nemen van enkele trouwe
medewerkers. Zij vonden het om verschillende redenen tijd om te stoppen met hun
werk en wij hebben in goede harmonie afscheid genomen.
In februari viel het oude Dagelijks Bestuur weg. Zij waren niet alleen onze steun en
toeverlaat bij lastige kwesties, maar ook onze vaste vervangers.
Al met al is er een behoorlijk penibele situatie ontstaan. Wij werken nu met 2
ingewerkte medewerkers, 1 ”in opleiding” en 1 assistent op afstand.
Even voorstellen: Piet Gouda, verzorgt vooral het bestellen van literatuur en de
administratieve afwikkeling van de verkoop. Margriet Rotterdam verzorgt vooral het
uitvoeren van de bestellingen en het maken van informatiemapjes en de productie
van het handboek. Connie Lelystad verzorgt op afstand het beheer van de
adresgegevens van de werkgroepen en Cor Rotterdam is coördinator en doet ‘’de
rest’’. Denk aan het mailverkeer en beantwoorden van hulpvragen.
Deze opsomming is niet compleet, maar geeft wel een indruk van ons werk. Niet
genoemd zijn bijv. zorgen voor de voorraad koffie en thee voor de werkgroepen en
de schoonmaak, die gedeeltelijk door het ADB gedaan wordt.
Deze bezetting is niet voldoende om in kantoortijd al het werk te doen. Mogelijk blijft
er nu werk liggen. Bovendien zijn we nu super kwetsbaar. Als een van ons uitvalt, is
dat werk niet meer door ons op te vangen. Het ADB zal dan ook gesloten worden bij
afwezigheid van een van ons met alle gevolgen van dien.
Daarom nogmaals een dringende oproep:
Zijn er mensen, die willen meehelpen om ons nuttige werk te doen? Wij zoeken
natuurlijk kantoormedewerkers. Voor hen geldt: 2 jaar nuchter en bereid zijn om je
langere tijd aan het ADB te verbinden. Inwerken duurt ongeveer 3 maanden voordat
je zelfstandig je werk kunt doen. E.e.a. ter beoordeling van de gezamenlijke
medewerkers (uiteraard in overleg). Voor de schoonmaak zoeken we iemand, die wil
helpen de hal en ons kantoor schoon te houden en iemand die eens per 3 a 4
maanden de ramen wil lappen.
Bel even op dinsdag, als je nader wil informeren of een oriënterend gesprek wil
hebben.
Tot slot: het ADB is niet ‘’ons’’ ADB van de medewerkers, maar het ADB van de
gehele gemeenschap van AA, voor die hele gemeenschap en velen daarbuiten.
Ik hoop, dat enkelen zich ‘’geroepen’’ voelen en dat wij iets horen.
Onze dank voor jullie aandacht,
Namens de medewerkers van het Algemeen Dienstenbureau AA Nederland,
En vooral namens een ieder, die geholpen wordt door ons werk,
Cor Rotterdam
HET IS GEEN SCHANDE ZIEK TE ZIJN MAAR WEL ER NIETS AAN TE DOEN

