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Jaarverslag AR 2017
De Algemene Raad heeft 5 maal vergaderd in 2017.
Op 11 februari 2017 heeft de AR vergadering plaatsgevonden in Arnhem.
● De ANBI status van Stichting Publiciteit is per 1 januari 2017 opgeheven.
● Richard Hoofddorp zal tijdelijk de functie van webmaster waarnemen.
● Er is een presentatie gehouden door leden van de COI over een groeiplan voor AA
en om de AA een modernere uitstraling te geven. De COI is bereid om de presentatie
in het land te vertonen zodat zij feedback krijgen. Elke regio zal bezocht worden en
met de kennis die dan gedaan is zal er verder op de ADR over worden gesproken
waarna het naar de ADC kan. Er zal met Vlaanderen overleg moeten plaatsvinden i.
v. m. het logo wat de COI voorstelt. Magda Den Haag wordt als EDO afgevaardigde
gekozen.
● De uitwerking van de concept-statuten stichting werkgroepen van 2014 naar een
nieuw concept door het DB wordt door de ADR unaniem goedgekeurd. De secretaris
zal het verder laten uitwerken door de notaris en dan zal het verzonden worden naar
de Adcom om het op de agenda van de ADC 22 april 2017 te laten plaatsen.
● Bekrachtiging Connie Lelystad als coördinator telefoondienst. Na schriftelijke
stemming wordt Connie Lelystad met grote meerderheid bekrachtigd als coördinator
telefoondienst.
● De definitieve cijfers 2017 zijn nog niet bekend. De voorlopige cijfers zijn wel
beschikbaar en deze wijzen uit dat in plaats van een verlies van € 2.500,00 wat
begroot was er een winst is gemaakt van ongeveer € 18.000,00.
VPI heeft nu nog een eigen rekening in de stichting publiciteit maar deze zal worden
opgeheven en de bijdragen en kosten worden dan ondergebracht bij de stichting
werkgroepen. Of dat weer een eigen rekening wordt is nog niet bekend.
● Vanaf 2016 is de AA er toe overgegaan om zelf de drukbestanden t.b.v. de literatuur
te laten maken onder eigen beheer. Met deze drukbestanden kan het ADB offertes
opvragen bij diverse drukkers en diegenen die of het goedkoopst of de beste kwaliteit
levert de opdracht krijgt om te drukken.
● Er is een Litcom vergadering geweest samen met de Litcom van Vlaanderen om te
komen tot één literatuurlijst. Dit is kostenbesparend, samen een drukbestand en
grotere aantallen die gedrukt moeten worden. Dit moet verder uitgewerkt worden en
op de agenda van de ADC van zowel Nederland als Vlaanderen geplaatst moeten
worden.
● Magda Den Haag is toegetreden aan de Litcom als corrector.
● De ADR ondersteunt het idee van de COI te participeren in de dag van herstel.
● Het DB heeft voorgesteld aan de ADC om niet meer in april maar op het eind van het
jaar de ADC te organiseren waar dan en de begroting voor het komende jaar en de
verantwoording van het voorgaande jaar kunnen worden beoordeeld.
●

Het rapport van de CvA zal eerst in de regio’s worden besproken en later in het jaar
terug komen in de ADR. Als het nodig is zal er een extra ADC worden georganiseerd
om dit rapport daar af te handelen. Het moet dan ook financieel onderbouwd worden.

Op 20 mei 2017 heeft de AR vergadering plaatsgevonden in Arnhem.
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De AR leden dienen in hun regio naar een geschikte kandidaat te zoeken als
afgevaardigde naar de WDO.
Er is een gesprek geweest met de notaris en daarin is naar voren gekomen dat wij
volgens de statuten 1987 dienen te besturen.
De AR leden dienen naar geschikte kandidaten te kijken in hun regio voor de functie
van secretaris en penningmeester van AA Nederland. De termijn van Theo
Amstelveen en Geert Arnhem eindigen in november 2017. AR leden kunnen zich niet
laten vervangen. Zij zijn 3 jaar lid van de AR en zijn beheerder B die volgens de
concepten bekrachtigd worden. Indien iemand anders aanwezig is i. p. v. het AR lid
dan heeft deze persoon alleen spreekrecht maar geen stemrecht.
Bespreking eindverslag CvA. De voorzitter leest de brief die het DB naar de AR leden
heeft verzonden over de situatie AA Nederland voor. De brief hebben de leden
ontvangen via de mail. De commissie van advies heeft de statuten van 1987 als
leidend ervaren en zijn op geen enkele manier in tegenspraak met de legaten. Het
handboek en het huishoudelijk reglement doen dat wel. Door een kleine aanpassing
in de huidige statuten van het aantal bestuursleden kan er verder gewerkt worden
volgens de huidige statuten. Daarna kan er gekeken worden hoe wij verder de
organisatie inrichten en wat wij doen wij met het eindrapport van de CvA.
Themabespreking kwetsbare mensen in de AA. Het is volgens het DB belangrijk dat
er richtlijnen komen wat betreft misbruik van personen. Dit onderwerp dient ook op de
regiovergadering behandeld te worden.
Verslag en begroting penningmeester. Er heeft een kascontrole plaatsgevonden. De
stukken daarvan hebben de leden ontvangen. In 2016 is er een positief saldo van
een kleine € 19.000,00. Dit is vooral te danken aan dat de COI minder heeft
uitgegeven, de ADC was goedkoper en de conventie bracht meer op. Ook was er een
legaat van € 5.000,00. De uitgaven van het ADB waren hoger door problemen met de
computersystemen. Het eigen vermogen is toegenomen, ongeveer € 140.000,00. Op
de begroting 2017 is een verlies van ongeveer € 7.400,00.
Er wordt besloten om de oude vertaling van het boek 12 en 12 te laten herdrukken.
Er is een nieuwe vertaling maar daar is nog geen licentie op vanuit New York.
Er wordt besloten door te gaan met het verkopen en verstrekken van certificaten bij
de penningen. Het ADB zal daarvan in kennis worden gesteld.
Besloten wordt dat er geen licentie wordt aangevraagd voor het uitbrengen van twee
nieuwe folders, ouderen in de AA en jongeren in de AA.
Toon Amsterdam wordt met een grote meerderheid schriftelijk gekozen als
webmaster.
Er vindt een schriftelijke stemming plaats waarbij Claudia Voorburg met grote
meerderheid wordt gekozen als coördinator telefoondienst.

Op 26 augustus 2017 heeft de AR vergadering plaatsgevonden in Arnhem.
De notulen van 26 augustus 2017 zijn afgekeurd. Deze zijn wel opgeslagen maar zullen niet
worden gepubliceerd.
Op 14 oktober 2017 heeft de AR vergadering plaatsgevonden in Arnhem.
● De voorzitter stelt Sandra Amsterdam voor als notuliste en indien nodig als
secretaresse ADB.
● Na de vorige vergadering heeft de voorzitter Geert Arnhem gevraagd of hij bereid is
om interim secretaris te zijn totdat de positie opnieuw is ingevuld.
● Voorzitter stelt Toon Amsterdam voor als nieuwe webmaster.
● De situatie AA-Nederland wordt besproken. Alex Groningen besluit naar aanleiding
van deze bespreking zijn functie als regiovertegenwoordiger neer te leggen.
● De vergadering gaat, na stemming, unaniem akkoord dat Geert Arnhem blijft als
secretaris voor de komende 3 jaar.
Op 25 november 2017 heeft de AR vergadering plaatsgevonden in Arnhem.
● De borden KMW zijn bijna op en daarvoor komt het boek “kinderen van de chaos” in
de plaats als cadeau van het DB bij viering van meer dan 20 jaar nuchterheid
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Wat de vergaderlocatie betreft van de AR wordt unaniem besloten 2x in Rotterdam
en 2x in Arnhem te vergaderen om en om. De AR in mei 2018 zal als probeersel een
keer in Dorst worden gehouden. Ook dit wordt unaniem besloten.
Afgesproken wordt dat vragen over de financiën afkomstig uit de werkgroepen zullen
worden doorverwezen naar de landelijke penningmeester.
Jan en André Oosterhout lichten de voortgang toe van fase I van het Imagoplan.
Richard Hoofddorp zal bij de regio’s Regio’s Midden en Zuidwest (en alle regio’s waar
het nodig is) het plan alsnog gaan toelichten, samen met de regiovoorzitter zuid
(Gonda Den Bosch). Dit zal ingepland worden voor januari 2018. Vanuit COI zal
André Oosterhout de 2e informatiebrief versturen over het plan.
Het CvA is nog niet behandeld. Tatjana Amsterdam zal op korte termijn met een plan
van aanpak komen om een bezinningsdag te organiseren over het CvA
plan/eindrapportage in overleg met Jan Oosterhout. Tatjana Amsterdam gaat
inventariseren of dit plan haalbaar is (binnen 2-3 weken). Alle AR leden zijn hiermee
akkoord.
Connie Lelystad meldt dat er dringend nieuwe leden nodig zijn voor de Adcom.
De webmaster (Toon Amsterdam) heeft op 16 november 2017 een overleg gehad bij
het ADB. Hieruit is een lijst met actiepunten/verbeterpunten uit gekomen deze wordt
door de webmaster toegelicht.
Tatjana Amsterdam licht de conventie toe. Er zal nog een evaluatie komen binnenkort
van deze dag. Voorzitter vond de conventie een groot succes. Met dank aan de
werkgroepen voor de financiële bijdragen. De opbrengst van de veiling is voor
degenen die zelf niet financieel draagkrachtig zijn zodat zij ook naar de conventie
kunnen.
Geert licht ADB-ontwikkelingen toe, de prijzen in de webwinkel veranderen per 1
januari 2018 en op 2 januari 2018 zal de balans worden opgemaakt.
Gonda Den Bosch informeert of de bekrachtiging van de functies van Geert Arnhem
en Theo Amstelveen pas volgend najaar in het ADC zal plaatsvinden. Dit is
inderdaad het geval.
De voorzitter (Jannes Amsterdam) roept iedereen uit te kijken naar een beheerder A
en vertrouwenspersoon.

Besluitenlijst ADR 2017
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13

Besluit

Datum

Magda Den Haag wordt gekozen als EDO-afgevaardigde 2017
Concept statuten stichting werkgroepen worden goedgekeurd
Connie Lelystad wordt gekozen als coördinator telefoondienst
ADR gaat ermee akkoord dat Vlaanderen en Nederland een gezamenlijke
literatuurlijst gaan uitwerken. Afgewezen door Vlaanderen.
Het kaartje G.V.M. zal in de nieuwe uitvoering worden uitgebracht
De ADR gaat ermee akkoord dat de COI gaat participeren op de dag dat het
blad Lef een dag organiseert.
De leeswijzer van de concepten wordt een officieel boekje in de AA lay-out
Toon Amsterdam wordt gekozen als nieuwe webmaster

11-2-2017
11-2-2017
11-2-2017
11-2-2017

Claudia Voorburg wordt gekozen als nieuwe coördinator telefoondienst
Het boek 12 en 12 wordt herdrukt in de oude uitvoering.
De folders ” ouderen in de AA” en “jongeren in de AA” zullen zonder licentie
gedrukt worden na correctie.
Prijs losse certificaten wordt verhoogd naar € 1,00
Er zal nooit een opname van de vergadering worden verstrekt aan AA leden.
De opname wordt direct na het schrijven van de notulen gewist. Dit is in een
eerdere vergadering al afgesproken.

20-5-2017
20-5-2017
20-5-2017
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11-2-2017
11-2-2017
11-2-2017
20-5-2017

20-5-2017
26-8-2017

14
15
16

17
18
19
20
21

22
23
24
25
26

Het boek 12 en 12 zal in de oude vertaling worden herdrukt maar wel in de
26-8-2017
nieuwe huisstijl van AA.
26-8-2017
Theo Amstelveen wordt herkozen als penningmeester voor een 2 e termijn
De afgevaardigde van AA Nederland naar de WDO dient aan de volgende eisen 26-8-2017
te voldoen. Vijf jaar lid van de AA zonder daarin een terugval en goede kennis
van de drie legaten.
De eis van eerst EDO-afgevaardigde te zijn geweest komt te vervallen.
De begroting 2018 wordt goedgekeurd.
26-8-2017
Tatjana Amsterdam wordt gekozen als WDO-afgevaardigde
14-10-2017
Geert Arnhem wordt herkozen als secretaris voor een 2e termijn
14-10-2017
De AR-vergaderingen zullen in 2018 op meerdere locaties worden gehouden, 25-11-2017
in Arnhem, Rotterdam en in Dorst.
Besloten wordt dat de AR-notulen eerder worden verzonden en dat deze veel 25-11-2017
beknopter zullen zijn. Ze zullen tevens bijgesloten worden bij de uitnodiging
voor de volgende AR (ongeveer 4 weken voor de vergadering).
AA participeert met een lectuurtafel in op de “dag van herstel” in 2018.
25-11-2017
Haalbaarheidsonderzoek dag van bezinning over CvA-plan/eindrapportage
25-11-2017
De 12 concepten controlelijst kan gedrukt te worden.
25-11-2017
De folder “waar geld en spiritualiteit samenkomen” versturen aan regio’s.
25-11-2017
De notulen van de AR-vergadering van 26 augustus 2017 worden afgekeurd. 25-11-2017
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