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JAARVERSLAG DB 2018
Het dagelijks bestuur bestond op 1 januari 2018 uit de volgende leden: Jannes Amsterdam, voorzitter
2e termijn loopt tot november 2018. Geert Arnhem (secretaris) en Theo Amstelveen (penningmeester).
In juni van 2018 wordt Richard Hoofddorp als vice voorzitter aan het bestuur toegevoegd. In
november wordt Richard Hoofddorp voorzitter AA (na aftreden Jannes Amsterdam) en wordt Gonda
den Bosch als vicevoorzitter aan het bestuur toegevoegd.
Het dagelijks bestuur is in 2018 7 x bijeen geweest.
Het DB bezoekt op uitnodiging verjaardagen door het gehele land en bezoekt eveneens op uitnodiging
en indien nodig bestuursvergaderingen in de regio. Het DB vertegenwoordigt AA op
begrafenissen/crematies.
Op 08 januari vond de DB vergadering plaats in Doorwerth.
• Aan Sandra zal gevraagd worden of zij 2e secretaris wil worden. De voorzitter zal hierover
contact met haar opnemen.
• Er is een e-mail binnengekomen van de filmacademie met het verzoek of AA eenmalige kleine
bijdrage wil doen voor een afstudeeropdracht, een film over alcoholproblematiek, die dan
tevens door AA als voorlichtingsmateriaal gebruikt mag worden. Jan Oosterhout en Geert zijn
hier voorstander van. Besloten wordt door DB dat € 1.000,- wordt bijgedragen aan de film.
• Op 24 en 25 maart 2018 is het ADC in Vlaanderen. Er zijn 2 afgevaardigden uitgenodigd uit
AA Nederland. Jannes en Geert gaan hier naar toe.
• Jannes en Richard Hoofddorp hebben gesprek gehad met een kandidaat beheerder A. Dit is
een priester, die kennis heeft van AA. Jannes stelt voor om een afspraak te maken met het
DB voor de komende AR vergadering, zodat hij uitgenodigd kan worden en eventueel
gekozen kan worden bij de volgende AR vergadering.
Op 16 april vond de DB vergadering plaats in Doorwerth.
• Geert heeft samen met Gonda Den Bosch dit weekend het ADC in Vlaanderen bijgewoond en
dit als heel positief ervaren. Geert merkt op de AA in Vlaanderen een andere minder
slagvaardige structuur heeft dan de Nederlandse AA.
• Er zijn nieuwe computers voor het ADB aangeschaft en een nieuwe laptop voor de Litcom
• Theo meldt dat het bedrag van de erfenis € 166.729, 50 daadwerkelijk binnen is op de
rekening. Vooralsnog zal dit gewoon op de reguliere rekening blijven staan.
• Conventie hoe nu verder? Het organiseren van de volgende conventies beurtelings door
een andere regio is besloten op de AR vergadering op 17-02-2018. Het DB spreekt zijn
ongerustheid uit over deze ontwikkeling en is bang dat de hele conventie niet doorgaat omdat
dit niet haalbaar is. De vertegenwoordiger van regio Midden, Wim Lelystad heeft aangegeven
dit te willen organiseren met zijn regio. Na overleg met de interim voorzitter Dick van regio
Midden blijkt dat het bestuur niet achter dit idee van Wim staat. Besloten wordt dat het
noodzakelijk is dat alle regiobestuurders worden aangeschreven om mensen te werven voor
de conventie. De conventie is wordt door de AA gemeenschap als een zeer belangrijk
evenement ervaren dus het is van belang dat de conventie doorgaat.
• Beheerder A, invulling functie. De Beheerder A is toegevoegd aan het DB, hij is
medebestuurder wat betreft het spirituele gedeelte. Woont DB vergaderingen bij. De
Beheerder A heeft net als andere DB-leden stemrecht in de AR-vergadering. Is officieel ARlid. Dit geldt ook voor een eventuele 2e beheerder A. De Beheerder A, kan naar buiten treden
als woordvoerder voor AA, als niet alcoholist, zodat de AA leden hun anonimiteit kunnen
bewaren. Eugene zal zich verder verdiepen in de AA organisatie. Eugene geeft aan dat hij
voorlopig niet als AR voorzitter wil functioneren. Hij geeft aan eerst in de organisatie te willen
groeien.
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•

Financiën, verslag penningmeester Theo heeft bezoek gehad van de controlecommissie, er
heeft een kascontrole plaatsgevonden en zij hebben een positieve verklaring afgegeven. Er
zijn geen veranderingen opgetreden in de cijfers. We sluiten het jaar 2017 af met een positief
resultaat van € 7.650,-.

De vergadering op 11 juni vond plaats in Lelystad.
• Geert is afwezig i.v.m. met vakantie en viering van zijn 50 jarige huwelijksfeest
•
Jannes heeft overleg gehad met Tatjana over de reis, die zij als WDO-afgevaardigde naar
Zuid-Afrika gaat maken. Besloten wordt dat treinkosten (i.v.m. met veiligheid) voor 2 personen
zullen worden vergoed.
• Zoals in de AR vergadering is besloten is eenmalig een bedrag een € 1.500,- overgemaakt
aan een AA-stichting in Sri Lanka ter ondersteuning van lokale groepen.
• Regio Noord Eugene heeft een 3,5 uur durende ontmoeting met Karel bestuurslid regio
Noord gehad. De pijnpunten zijn het rapport van de CVA , de statuten en de positie van het
DB.
• Financiën, verslag penningmeester Theo licht de cijfers toe. Het eerste kwartaal is met een
positief resultaat van € 2.500,- afgesloten. Afgesproken wordt dat de besteding van het legaat
op de agenda van eerstvolgende AR vergadering zal worden geplaatst.
• Jannes meldt dat Adcom is onderbezet is. Buiten de leden van het DB (Jannes en Geert) zijn
er nog maar 2 leden Connie Lelystad en Gonda Den Bosch. Besloten wordt dat Richard bij
Adcom bijeenkomsten zal zijn, zodat hij, indien nodig, Jannes kan vervangen als voorzitter bij
de ADC .

De vergadering op 09 juli vond plaats in Amstelveen,
• Jannes zal geen 2e periode als voorzitter van het DB aanvaarden vanwege zijn gezondheid.
Tegenkandidaten kunnen zich aanmelden zal via de daarvoor geldende procedure. Richard
zal zijn groep en vervolgens de regio Noordwest vragen hem voor te dragen.
• Op 14 juli a.s. zal er een Adcom vergadering plaatsvinden bij Connie Lelystad. Connie heeft
aangegeven graag te willen stoppen als coördinator Adcom. Gonda Den Bosch is dan nog het
enige lid. Richard zal een opzet voor een “brandbrief” opstellen.
• Dick Arnhem heeft vanwege persoonlijke omstandigheden al zijn functies voor AA neergelegd.
Er is nu dringend een nieuwe voorzitter regio Midden nodig. Dit is reeds aangekaart op
regioniveau.
• De voordracht van Peter Zoetermeer als regiovoorzitter is als poststuk binnengekomen.
Inmiddels heeft de verkiezing plaatsgevonden en is Timo gekozen als regiovoorzitter van de
regio Zuidwest.

De vergadering op 03 september vond plaats in Hoofddorp.
• Op verzoek van Geert wordt deze DB vergadering 2 weken eerder gehouden dan gepland
omdat hij zich zorgen maakt over de gang van zaken op de laatste van AR vergadering 18
augustus 2018. Dit betreft met name de besluitvorming over het Imagoplan (o.a. het opvragen
van offertes tot een bedrag van € 15.000,- ter ondersteuning van de voortgang van het
Imagoplan), het rapport van de CVA en het aanwenden van het legaat. .De offertes die de
coördinator COI heeft aangeleverd dekken de lading niet deze offertes hebben alleen
betrekking op het maken van een website voor AA Nederland. Ook overschrijden beide
offertes het afgesproken bedrag van € 15.000,- zodat in het DB daar geen besluit over mag
nemen. Deze kwestie gaat terug ter besluitvorming naar de AR. Richard stelt voor dat de COI
allereerst met een tussenrapportage komt en ervoor zorgt dat de werkteams weer op orde
komen. De webmaster (die in principe verantwoordelijk is en niet de COI) is momenteel bezig
met mogelijkheden te bekijken voor de nieuwe website. De genoemde zullen voor de
eerstvolgende AR vergadering op de agenda worden gezet.
• Tijdens de laatste AR vergadering is de begroting 2019 is goedgekeurd.
• De boekhouding van de stichtingen (Publiciteit en Werkgroepen) zullen worden gescheiden.
Theo zal een voorzet maken voor de structuur. Daarin wordt opgenomen de financiële reserve
van € 80.000,- zoals besloten in ADC in 2017.
• Jannes spreekt zijn zorg uit over het onkostenoverzicht waarin ten laste van de VPI gelden
gedeclareerd zijn door Karel Usquert. Er wordt daarvoor geld overgemaakt aan stichting
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Agricola. Het betreft aanzienlijke bedragen. AA Nederland heeft geen verbindingen met
andere Stichtingen (Traditie 6). De kascommissie heeft dit al eerder proberen te onderzoeken
maar hier kwam niets uit. Wat gaan we hier mee doen? Het bestuur van AA Nederland is
verantwoordelijk voor het geld. Afgesproken wordt dat wanneer er weer een declaratie
goedgekeurd moet worden dat er gevraagd zal worden om een toelichting van de VPI.

De vergadering op 15 oktober vond plaats in Amsterdam.
• Engelstalige AA: Geert en Richard hebben afgelopen zaterdag een Intergroup vergadering
van de Engelstalige AA bijgewoond. Het idee om meer samen te werken wordt ook door
Intergroup omarmd. In de volgende vergadering zullen zij voorstellen een servicepositie te
creëren voor een liaison van de Nederlandse AA voor Intergroup. Anderzijds zal aan de AR
voorgelegd worden om Intergroup afgevaardigde te laten deelnemen aan de AR. Verder zal
gekeken worden naar samenwerking m.b.t. de website (het vermelden van meetings), en op
COI en VPI gebied.
• Conventie 2018: Geert vond het een positieve bijeenkomst, zou de literatuurtafel liever op de
oude plek hebben in hal en wil in het vervolg graag beschikking hebben over een pinapparaat
voor de Stichting Publiciteit. Dit kan op een simpele manier geregeld worden. De DB-leden
zijn akkoord met aanschaf met pinapparaat. Richard heeft het ook als een zeer fijne dag
ervaren. Complimenten voor de conventiecommissie. Sandra heeft de dag ook als zeer
positief ervaren. Er waren weinig jonge mensen. Bij de gemengde meeting AA en Alanon kon
de leiding strakker. Jannes vond het een superdag. Jannes heeft namens het DB de
conventiecommissie bedankt aan het einde van de dag. Verder heeft Jannes Alphonse (regio
Midden) benaderd om mensen te vinden die de organisatie voor volgend jaar met die regio op
zich kunnen nemen.
De laatste vergadering van 2018 vond op 17 december plaats in Doorwerth.
• Vanaf heden is de statutaire naam veranderd: dat was stichting werkgroepen anonieme
Alcoholisten in Nederland en is nu stichting anonieme Alcoholisten in Nederland
Handelsnaam blijft hetzelfde maar statutaire naam is veranderd. De statuten zijn getekend.
Heeft geen gevolgen voor KvK, bankrekeningnummer en correspondentie.

•

Er is een ADC besluit (2008 en 2007) dat de conventie commissie en de VPI onder de COI
vallen. Horen niet thuis in de ADR en hebben dus geen stemrecht. Adcom hoort ook niet
thuis in de ADR. In de eerstvolgende uitnodiging zal duidelijk staan wie er stemrecht heeft en
wie niet. Een ADC besluit is ook dat het Dagelijks Bestuur drie stemmen heeft. De COI,
Litcom en de Fincom zijn stemgerechtigd.

•

Gonda: KPN is verleden tijd en kan van Sandra de werkzaamheden.
• Financiën:Theo heeft niets te bespreken. Richard geeft aan dat Jannes een vraag heeft
gesteld over de factuur van Spelderholt. Het aantal deelnemers schijnt af te wijken van het
aantal dat heeft gedineerd deze kwestie is besproken.
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