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Jaarverslag AR 2018
De Algemene Raad heeft in 2018 4 maal vergaderd.
Op17 februari 2018 heeft de vergadering plaatsgevonden in Arnhem.
- Tot eind 2017 werd het adresboekje bijgehouden door Connie Lelystad.
Dit wordt nu op het ADB gedaan en zij geven de mutaties door aan de
telefoondienst en het web team.
- Sandra Amsterdam wordt gekozen als 2e secretaris van het Dagelijks Bestuur.
- Eugène wordt gekozen als beheerder A en toegevoegd aan het Dagelijks
Bestuur.
- Het Imago plan werd uitgebreid besproken maar nog geen besluiten over
genomen.
- Er is een voorstel gedaan om de bankrekening van de regio’s onder te
brengen in de stichting werkgroepen. Dit wordt met meerderheid van stemmen
aangenomen.
Na onderzoek bij de bank is dit moeilijker dan werd aangenomen. Alleen
personen die ingeschreven zijn in de kamer van koophandel mogen
handelingen verrichten die te maken hebben met een bankrekening van de
stichting.
- AA Nederland zal weer deelnemen aan de dag van Herstel in Breda en stelt
daar € 2000,00 voor beschikbaar. AA Nederland zal er ook met een
lectuurtafel staan.
Op 26 mei 2018 heeft de vergadering plaatsgevonden Dorst.
- Het Dagelijks Bestuur heeft een bankrekening geopend voor de VPI. Deze
rekening staat nu onder de stichting werkgroepen. De VPI-rekening die nu nog
onder de stichting Publiciteit staat zal worden opgeheven.
- Uit Sri-Lanka is een verzoek gekomen om een financiële bijdrage om er AAgroepen op te starten. De vergadering gaat hiermee akkoord en stelt voor om
daar € 1500,00 voor beschikbaar te stellen.
De penningmeester heeft dit bedrag overgemaakt en daarmee kunnen zij een
ruimte huren, de ruimte geschikt maken voor bijeenkomsten en lectuur aan
schaffen en vertalen.
- Richard Hoofddorp is via de regio door zijn werkgroep voorgedragen voor de
functie van vicevoorzitter. Richard wordt met algemene stemmen gekozen.
- Door het onverwacht overlijden van André Oosterhout ligt het Imagoproject
stil. Jan Oosterhout verzoekt de vergadering om maximaal € 15.000,00,
inclusief BTW, ter beschikking te stellen om een projectmanagementbureau in
te huren. De vergadering gaat daarmee akkoord. Jan Oosterhout mag offertes
aanvragen en het Dagelijks Bestuur mag deze beoordelen en goedkeuren
zodat een bureau kan worden ingehuurd.
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De vergadering besluit om vanaf heden de conventie beurtelings te laten
organiseren door een regio.

Op 18 augustus 2018 heeft de vergadering plaatsgevonden in Arnhem.
- Jannes Amsterdam heeft om gezondheidsredenen zijn voorzitterstaak tijdelijk
overgedragen aan de vicevoorzitter Richard Hoofddorp.
- Het besluit om naar iedere werkgroep een nieuwe uitgave van onze lectuur te
verzenden wordt veranderd. Aan iedere regio zullen twee exemplaren worden
uitgedeeld tijdens een ADR vergadering.
- Er wordt besloten dat er een bezinningsdag wordt georganiseerd met als
onderwerpen het rapport van de Commissie van Advies en het Imagoplan.
- Jan Oosterhout heeft het Dagelijks Bestuur een aantal offertes toegestuurd
maar die voldeden niet aan de afspraak die op de AR vergadering van 26 mei
2018 was gemaakt. Het betrof niet het inhuren van een bureau voor
projectmanagement maar een aanzet tot een website en de prijs lag boven
het toegestane maximum. De offertes zullen aan de ADR worden voorgelegd
zodra meer bekend is over de uitvoering van het Imagoplan.
- De nieuwe statuten voor de stichting Werkgroepen zijn door Cees Amsterdam
aangepast en Cees geeft tekst en uitleg tijdens de vergadering. Naar
aanleiding van de uitleg van Cees worden de statuten in meerderheid
goedgekeurd.
Op 24 november 2018 heeft de vergadering plaatsgevonden in Arnhem.
- De beheerder A, Eugène, is door zijn kloosterorde overgeplaatst naar Parijs
waardoor hij zijn functie heeft moeten leerleggen. Er moet dus weer extra
aandacht besteed worden om deze functie weer in te vullen.
- Sandra Amsterdam, 2e secretaris van AA Nederland, heeft om persoonlijke
redenen haar functie neer moeten leggen. Zij blijft voorlopig nog wel de
hulpvragen beantwoorden en houdt het werkgroepen adresboekje bij.
- Er wordt aan gewerkt om op meer gebieden met de Engelstalige AA in
Nederland samen te werken. De vicevoorzitter en de secretaris van AA
Nederland hebben een vergadering van de Engelstalige AA bezocht en een
aantal voorstellen gedaan, zoals gebruik van ons kantoor en voorlichting.
De AR gaat er mee akkoord dat er een uitwisseling zal plaatsvinden met de
Engelstalige AA en er afgevaardigden van zowel de Nederlandse AA als
Engelstalige AA elkaars vergaderingen bijwonen.
- Via hun regio zijn door hun werkgroep voorgedragen Richard Hoofddorp voor
de functie van voorzitter AA Nederland en Gonda Den Bosch voor de functie
van vicevoorzitter. Beiden worden unaniem gekozen in de functie.
- Jannes Amsterdam overhandigt Richard de sleutel van het kantoor (ADB) en
draagt daarmee zijn functie over aan Richard Hoofddorp. Met een bos
bloemen wordt Jannes bedankt voor zijn vele werk wat hij heeft gedaan voor
AA Nederland.
- In de ADC van november 2018 is besloten dat het imagoplan voorlopig stil
wordt gelegd. In een extra ADC in april 2019 zullen er besluiten worden
genomen over zowel het rapport van de commissie van advies als het
imagoplan.
- De conventie 2019 wordt georganiseerd door regio midden in samenwerking
met de commissieleden die het dit jaar hebben georganiseerd.
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Actielijst ADR 2018
Nr
1
2
3
4
5
6

7
8

9
10
11
12
13
14
15
16

Onderwerp
Aanleveren stukken bestemd voor de AR
leden via secretaris AA Nederland
Invulling functie beheerder A
Zoeken naar leden voor het Webteam
design met name naar grafisch specialisten.
Het verslag 11 november 2017 van regio ZW
opvragen
Aanwenden legaat op agenda plaatsen
Kwartaalverslagen van regiovergaderingen
en het jaarverslag van regio midden zal nog
worden aangeleverd.
Regio Oost zal zorg dragen voor levering van
kwartaal en jaar verslagen
Beheerder A Eugène zal contact opnemen
met regio noord om in klein comité te gaan
praten.
Het verslag COI zal binnenkort worden
aangeleverd
Aanleveren compleet Engelstalig EDO
verslag
Zoeken naar beheerder A.
Bezinningsdag organiseren over o.a.
CvA En imagoplan
Gewijzigde statuten door notaris laten
controleren
Regio’s en commissies kwartaal en jaar
verslagen aanleveren bij de secretaris
Stukken beheerder A doorsturen naar ADR
leden
Mensen zoeken die contact onderhouden
met de Engels sprekende AA in Nederland

Wie
AR leden

Datum
17-02-2018

Status
Klaar

DB
Regiovoorzitter

17-02-2018
17-02-2018

Lopend
Lopend

secretaris

17-2-2018

Klaar

secretaris
Voorzitter
regio midden

26-5-2018
26-5-2018

Klaar
Klaar

Voorzitter
regio oost
Beheerder
A/DB

26-5-2018

Klaar

26-5-2018

Klaar

26-5-2018

Klaar

26-5-2018

Klaar

18-08-2018
18-08-2018

Lopend
Gereed

18-08-2018

Klaar

Allen

24-11-2018

Lopend

Richard

24-11-2018

Lopend

Allen

25-11-2018

Gereed

Coördinator
COI
EDO
afgevaardigde
ADR leden
Gonda en
Richard
secretaris

Besluitenlijst ADR 2018
Nr
1

2
3
4

Besluit
Het adresboekje van de werkgroepen wordt vanaf 1 februari 2018 op het ADB
bijgehouden. Er wordt geen gedrukt exemplaar van gemaakt. Het ADB stuurt de
wijzigingen door naar het Webteam en de telefoondienst.
Benoeming Sandra Amsterdam als 2e secretaris DB.
Benoeming Eugene van Heijst als beheerder A.
Voor alle regio’s wordt een rekening geopend gekoppeld aan de hoofdrekening
van de Stichting Werkgroepen bij de ING bank.

3

Datum
17-02-2018

17-02-2018
17-02-2018
17-02-2018

5
6
7
8

9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19

Er wordt unaniem gestemd voor doorgaan met het mede organiseren van de 2e
dag van herstel en de kosten, € 2.000,-, hiervan.
Beëindigen onderhoudscontract website.
Het organiseren van de volgende conventies beurtelings door een andere regio.
Unaniem wordt besloten een stichting uit Sri Lanka financieel te ondersteunen
met een bedrag van € 1.500,- om daar lokaal groepen op te starten in hun eigen
taal.
Unaniem wordt Richard Hoofddorp als vicevoorzitter DB gekozen.
Er wordt unaniem besloten dat Jan Oosterhout offertes mag aanvragen tot een
bedrag van maximaal € 15.000,- inclusief BTW ter ondersteuning van Imagoplan.
Hierover mag het DB dan een beslissing nemen.
De jaarcijfers van 2017 worden unaniem goedgekeurd.
De folder “Vele wegen naar spiritualiteit” wordt met meerderheid van stemmen
goedgekeurd om, na taalkundige controle, uit te brengen.

17-02-2018

Iedere regio zal enkele exemplaren van nieuw uitgebrachte lectuur ontvangen.
Het AA logo zal op de plattegrond van het programmaboekje van de dag van
herstel komen.
In het programmaboekje van de dag van herstel zal de preambule van AA en het
logo worden neergezet op de AA pagina.
De wijzigingen in de statuten van 1987 zijn goedgekeurd door de AR
Richard Hoofddorp gekozen als voorzitter AA Nederland
Gonda Den Bosch gekozen als vicevoorzitter AA Nederland
Het zo genaamde rode boekje zal bij gedrukt worden en in de handel blijven tot
er een goed alternatief is.

26-05-2018
18-08-2018
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17-02-2018
17-02-2018
26-05-2018

26-05-2018
26-05-2018

26-05-2018
26-05-2018

18-08-2018
18-08-2018
24-11-2018
24-11-2018
24-11-2018

