
Een groep beginnen 
 

Waarom een groep beginnen? 
Misschien hebt u S.L.A.A. Fellowship-Wide Services (F.W.S.) of S.L.A.A. intergroep Neder-
land om informatie gevraagd over hoe u een S.L.A.A.-groep in uw buurt kunt beginnen, om-
dat u zo’n groep nodig hebt voor uw herstel. U bent niet alleen. Veel S.L.A.A.-groepen heb-
ben hun bestaan te danken aan de inspanningen van één of van een handvol personen die het 
initiatief hebben genomen een nieuwe bijeenkomst te beginnen, vaak bij iemand thuis. Daar-
toe aangezet door de noodzaak om te herstellen, hebben deze mensen zich niet laten weerhou-
den door gêne, afwijzing, verwikkelingen, obsessies, persoonlijke factoren of het ontbreken 
van een geschikte ontmoetingsplaats om een nieuwe groep te beginnen. 

Hoe kunt u weten of u een S.L.A.A.-groep kunt of moet opzetten? Als u ervan overtuigd bent 
dat u een seks- en/of liefdeverslaafde bent en vergelijkbare symptomen herkent in anderen, 
hebt u een goede reden om anderen en uzelf te helpen. De meeste mensen hebben nooit van 
S.L.A.A. gehoord en sommigen hebben er een verkeerd beeld van. Dit kan het benaderen van 
toekomstige leden bemoeilijken of zelfs ontmoedigen. Maar juist de inspanning om de kern 
van een groep bij elkaar te brengen kan iemand nuchter houden van zijn of haar seks- en lief-
deverslaving. Er zijn andere seks- en liefdeverslaafden in ons midden die hulp nodig hebben 
en die ook willen ontvangen. De aarzeling om een nieuwe groep te beginnen kan deze mensen 
en uzelf van de gelegenheid beroven om te herstellen. Hoe meer groepen er zijn om de bood-
schap van herstel te brengen, hoe beter wij onszelf en anderen kunnen helpen. 

Wie kan u helpen? 
Wanneer u een nieuwe groep begint, kan er − als u daar om vraagt − veel hulp en steun ko-
men van naburige groepen en van S.L.A.A. intergroep Nederland of F.W.S. Er hoeven geen 
formulieren te worden ingevuld, toestemming te worden gevraagd of contributie te worden 
betaald om een nieuwe groep te kunnen beginnen. 

Als u het moeilijk vindt om uw lidmaatschap van S.L.A.A. aan andere seks- en liefdever-
slaafden te onthullen, kunt u overwegen om te werken via een niet-verslaafde. Dat kan een 
therapeut of een geestelijke zijn die bereid is zolang op te treden als contactpersoon voor de 
groep. Sommige mensen blijken meer vertrouwd te zijn met verslavingsproblematiek dan an-
deren. Zij kennen anderen die hulp nodig hebben en blijken waardevolle bondgenoten te zijn 
bij het beginnen van een nieuwe S.L.A.A.-groep. Dit kunnen verslavingstherapeuten zijn, art-
sen, gezondheidscentra, geestelijken, informatiediensten van andere twaalfstappenprogram-
ma’s of stafleden van hulplijnen en informatiecentra. Praten met deze mensen, hun enige 
S.L.A.A.-literatuur verschaffen, uitleggen wat S.L.A.A. is en niet is en waarom u een groep 
wilt beginnen is misschien moeilijk, maar is een weg tot beter begrip. 

Hoe te beginnen – stappen te ondernemen 
Enkele tips om te beginnen: 

1. Vind een plaats van samenkomst en stel de dag en tijd vast. 
2. Misschien wilt u een kleine, discrete advertentie plaatsen met de plaats en tijd van de 

bijeenkomst. Sommige bladen plaatsen gratis mededelingen van anonieme organisa-
ties of zelfhulpgroepen. Als er geen gratis dienst wordt verleend door uw plaatselijke 
blad(en) en u moet betalen voor de advertentie, kunt u de kosten vergoed krijgen uit de 
opbrengst van de Zevende Traditie nadat de groep is gaan functioneren en er goedkeu-
ring door het groepsgeweten is verkregen. 
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Hier volgen twee voorbeelden van advertenties die andere groepen hebben gebruikt: 

Er is hoop voor iedereen die lijdt aan seks- en liefdeverslaving: Anonieme seks- 
en liefdeverslaafden (S.L.A.A.), Postbus … en/of tel. …… U bent niet alleen! 

Anonieme seks- en liefdeverslaafden (S.L.A.A.): een twaalfstappengroep voor steun 
aan iedereen die worstelt met seksuele dwangmatigheid en/of emotionele afhanke-
lijkheid. Wij zullen onze ervaring, kracht en hoop met u delen. U bent niet alleen! 
Geen contributie of kosten. Schrijf voor meer informatie naar Postbus … of 
bel …… (of: Komt bijeen op: …… (plaats en tijd)). 

Sommige bladen plaatsen gratis niet-commerciële advertenties onder nummer met een 
telefoonnummer van de groep of van degene die de advertentie plaatst. 

Voorzichtigheid is geboden bij het opgeven van de ontmoetingsplaats zonder toe-
stemming van het personeel daar. Het is niet altijd noodzakelijk om toestemming te 
hebben, en als dat niet hoeft, kunt u er eventueel bij vermelden dat er verder geen ban-
den bestaan tussen de ontmoetingsplaats en uw groep. 

3. Laat uw groep registreren bij S.L.A.A. intergroep Nederland en/of F.W.S. De registra-
tieformulieren bieden de mogelijkheid een adres en telefoonnummer van de contact-
persoon op te geven. Een naam en telefoonnummer (geen adres) zullen (met uw toe-
stemming) worden doorgegeven aan leden en nieuwkomers uit uw omgeving die con-
tact opnemen met S.L.A.A. intergroep Nederland of F.W.S. voor informatie over het 
programma en de bijeenkomsten. Informatie over de bijeenkomst zelf zal ook worden 
gegeven. Uw groep zal informatie ontvangen van S.L.A.A. intergroep Nederland en/of 
F.W.S., dus dit is de verbinding van de groep met de Nederlandse en/of de internatio-
nale gemeenschap. 

4. Neem contact op met S.L.A.A.-groepen in de buurt, als die er zijn. 
5. Neem contact op met de centrale informatiepunten van andere twaalfstappenpro-

gramma’s (Co-S.L.A.A., CoDA, A.A., Al-Anon, O.A. enz.) en licht hen in over uw 
groep. U kunt misschien contact opnemen met plaatselijke therapeuten en hulplijnen. 
(Denk eraan hen op de hoogte te houden van eventuele veranderingen bij uw groep.) 

Welk soort bijeenkomst u moet beginnen en hoe die te leiden 
Er bestaan verschillende soorten van bijeenkomsten die uw groep kan overwegen: met een 
spreker, spreker/bespreking, over de Stappen, Stappen en Tradities, literatuurstudie, enz. Een 
karakteristieke agenda, ongeacht het soort bijeenkomst, omvat een moment stilte, een ope-
ningsgebed (zoals het Gebed om kalmte), het lezen van de S.L.A.A.-preambule en de Twaalf 
Stappen en Twaalf Tradities, de spreker en/of het lezen van literatuur, een pauze (optioneel), 
‘in het hier en nu komen,’ mededelingen, een slotverklaring en een slotgebed. Het groepsge-
weten kan uitmaken welk soort bijeenkomst wordt gekozen. We hebben een voorbeeld van 
een agenda bijgesloten met beschrijvingen en variaties op de focus van de bijeenkomst. 

Groei van de groep – wie en wat kan helpen 
Om nieuwe leden de weg naar uw groep te helpen vinden kunt u: 

• S.L.A.A. in het telefoonboek laten opnemen. 
• Een postbus huren. 

 
De namen ‘Anonieme seks- en liefdeverslaafden,’ ‘S.L.A.A.’ en ‘Augustinusgemeenschap’ 
mogen gebruikt worden zonder dat daar speciale toestemming voor gevraagd hoeft te worden 
van Fellowship-Wide Services of van S.L.A.A. intergroep Nederland. Antwoorden op ver-
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zoeken voor informatie worden anoniem verstuurd in enveloppen met alleen het postbus-
nummer als afzender. 

Een bloeiende groep is niet afhankelijk van een ideale ontmoetingsplaats. Het is belangrijker 
dat de groep de Stappen en Tradities gebruikt, seksuele en emotionele nuchterheid verwerft en 
behoudt, en contact heeft met andere S.L.A.A.-groepen en -leden. 

Gewoonlijk heeft een groep maar een paar leden. Het kan de levenskracht uit een groep halen 
wanneer dezelfde verhalen van dezelfde mensen al te bekend beginnen te worden voor de 
groep. Enkele oplossingen die in gevestigde gebieden zijn gezocht zijn: 

• Twee bijeenkomsten per week worden gehouden: één stappen- en één sprekers-
/besprekingsbijeenkomst. 

• Als de afstand niet te groot is, naburige groepen bezoeken en om gastsprekers vragen. 
• Sommige bijeenkomsten kunnen gewijd worden aan de studie van het boek Anonieme 

seks- en liefdeverslaafden. Verschillende leden kunnen de leiding van de bijeenkomst 
afwisselen. 

• Een gevestigde S.L.A.A.-groep vragen uw groep te ‘adopteren,’ door opgenomen bij-
eenkomsten uit te wisselen en te corresponderen met uw leden. 

• Een voorraad van alle beschikbare S.L.A.A.-literatuur en -bandjes aanhouden. 
 
Zie bijgaande ‘Soorten bijeenkomsten’ voor meer ideeën. 

De collectieve ervaring van S.L.A.A. met enkele afzonderlijke Tradities is van bijzonder be-
lang voor de geboorte van een groep. Onze Derde Traditie zegt dat het enige vereiste voor 
S.L.A.A.-lidmaatschap het verlangen is te stoppen met het uitoefenen van een gedragspatroon 
van seks- en liefdeverslaving. Om zich aan te sluiten bij een groep, gaat men eenvoudigweg 
bijeenkomsten bijwonen. Het instellen van een toelatingsprocedure voor aanstaande leden, 
voordat informatie wordt gegeven over de bijeenkomst, plaatst ons in een positie van te be-
oordelen wat in iemands hart leeft. Ook moet een S.L.A.A.-groep die bijeenkomt in een ge-
vangenis of een behandelingsinstelling de schijn vermijden dat er verbinding bestaat met een 
bepaalde therapeutische benadering of dat er steun is van de overheid. De Zesde Traditie geeft 
aan dat wij ons niet verbinden met enige andere organisatie, hoe achtenswaardig ook. 

Eenmaal begonnen, is het essentieel de continuïteit te waarborgen van de tijd van bijeenkomst 
en er op toe te zien dat er ten minste één persoon elke week aanwezig is op de aangegeven 
dag en tijd, zelfs als het lang duurt voordat een andere seks- en liefdeverslaafde zich aandient. 
Vele pioniers bewaren dankbare herinneringen aan een dergelijke beginperiode waarin het op 
doorzetten aankwam. Enthousiasme en blijdschap over onze eigen vooruitgang in S.L.A.A. 
kunnen de groep helpen slagen en helpen begrepen en geaccepteerd te worden door de plaat-
selijke gemeenschap. 

 

-0-0-0- 
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Voorbeeld van een agenda voor een bijeenkomst 
van Anonieme seks- en liefdeverslaafden (S.L.A.A.) 

(U kunt één of meer van de onderstaande suggesties gebruiken.) 

Opening 
De voorzitter: 

• “Welkom bij Anonieme seks- en liefdeverslaafden (S.L.A.A.). Mijn naam is ……… 
en ik ben seks- en liefdeverslaafde.” 

• Kan vragen om een moment stilte, het Gebed om kalmte, het lezen van de S.L.A.A.-
preambule, de Twaalf Stappen en Twaalf Tradities. 

• Vraagt nieuwkomers om zichzelf voor te stellen met alleen hun voornaam zodat ze 
verwelkomd kunnen worden. 

• Vraagt leden die het programma aan de nieuwkomer(s) kunnen uitleggen tijdens de 
pauze of na de bijeenkomst zichzelf voor te stellen. 

• Wijst op de verkrijgbaarheid van literatuur. 
• Beschrijft het verloop van de bijeenkomst, bijv. sprekers-/besprekingsbijeenkomst, 

Stappen-, onderwerp-, literatuurbijeenkomst. 
• Opent de bijeenkomst, leidt bijvoorbeeld de spreker in, leest literatuur, kondigt een 

onderwerp aan, laat de bespreking beginnen met het opsteken van handen, enz. 
• Sommige groepen leggen uit dat er geen discussie plaatsvindt. Dat betekent dat alle 

leden vrij zijn te spreken zonder te worden onderbroken, maar ook dat wanneer zij zelf 
spreken niet moeten reageren op wat anderen hebben gezegd. Deze informatie is nuttig 
voor die mensen die nooit een bijeenkomst van een twaalfstappenprogramma hebben 
bijgewoond. 

Voorstellen/lezen/spreekgedeelte 
De voorzitter leidt de bijeenkomst volgens de agenda. (De agenda wordt vastgesteld door het 
groepsgeweten.) 

Begin van het spreekgedeelte 
Soms wordt de leden gevraagd zich te houden aan een bepaalde spreektijd – meestal de reste-
rende tijd van de bijeenkomst gedeeld door het aantal aanwezigen. Dit is slechts een suggestie 
aan de leden.  

Sluiting 
De voorzitter: 

• Bedankt de aanwezigen, spreker, opener, literatuurpersoon, enz. 
• Kondigt de inzameling volgens de Zevende Traditie aan: “Volgens onze Zevende Tra-

ditie voorzien wij volledig in onze behoeften door eigen bijdragen.” 
• Vraagt of er mededelingen zijn in verband met het programma. 
• Vraagt om eventuele mededelingen van de secretaris, penningmeester, enz. 
• Vraagt vrijwilligers om te helpen opruimen. 
• Leest een slotverklaring. 
• Sluit de bijeenkomst met een gebed, bijv. het Gebed om kalmte, het Onze Vader, een 

moment stilte, enz. In sommige bijeenkomsten wordt elkaars handen vastgehouden, in 
andere niet. Dit wordt besloten door het groepsgeweten. 

 
 

-0-0-0- 
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Soorten bijeenkomsten 
Spreker/bespreking 
Bij iedere bijeenkomst is er een spreker die zijn of haar verhaal doet. Meestal omvat het ver-
haal hoe het was, wat er gebeurde en hoe het nu is. De spreker geeft vaak het onderwerp aan 
voor bespreking in de groep, gerelateerd aan zijn of haar verhaal en/of herstel in S.L.A.A. 

In het hier en nu komen 
Iedere bijeenkomst is een open bespreking voor leden om te vertellen wat er ‘hier en nu’ in 
hun leven omgaat. 

Stappen/Tradities 
De bespreking op de bijeenkomst concentreert zich op de Stappen of de Tradities van 
S.L.A.A. of beide. Soms wordt een schema gemaakt, bijvoorbeeld: Stap Een – week één; Stap 
Twee – week twee, enz. Of: week één een Stap en de overeenkomstige Traditie de week daar-
op. Of: een Stap en een Traditie van de maand, bijvoorbeeld juli is maand zeven, dus concen-
treert de groep zich op Stap Zeven en Traditie Zeven. Het schema kan worden opgehangen en 
sprekers kunnen worden uitgezocht om over de Stap of Traditie te spreken of er kan over 
worden gesproken aan de hand van een gedeelte uit de literatuur (bijvoorbeeld het S.L.A.A.-
‘Big Book’ Anonieme seks- en liefdeverslaafden, hoofdstuk 4; het Big Book van A.A., hoofd-
stukken 5 t/m 7; A.A.’s Twaalf Stappen & Twaalf Tradities). 

Literatuurstudie 
De groep kan ervoor kiezen een vastgestelde tijd te lezen uit de S.L.A.A.-literatuur (bijvoor-
beeld 15 minuten) en daarna bespreken wat er is gelezen. Eventueel kan de volgende keer 
doorgelezen worden waar in de tekst gestopt is. 

Een beginnersgroep 
Iedere bijeenkomst heeft een van tevoren vastgesteld onderwerp, geschikt voor beginners. De 
spreker (meestal met enige nuchterheid, minimaal zes maanden) vertelt aan de hand van de 
programmaliteratuur of uit eigen ervaringen over het onderwerp. Voorbeelden voor onder-
werpen zijn: ontwenning, hoe weet ik dat ik een seks- en liefdeverslaafde ben, persoonlijk 
kenmerkend verslavingsgedrag, sponsorschap, dienen – om er enkele te noemen. Meestal 
wordt er een speciale gelegenheid ingelast om ‘in het hier en nu te komen’ voor die aanwezi-
gen die gevaar lopen terug te vallen. 

Boven een jaar 
De spreker die zijn of haar verhaal doet, heeft een jaar of meer zelfgedefinieerde nuchterheid 
en concentreert zich op een onderwerp dat laat zien hoe het leven boven een jaar zonder af-
hankelijkheid van seks- en liefdeverslaving er uitziet. Hij of zij vertelt over hoe het was, wat 
er gebeurde en hoe het nu is. 
 

De bovenstaande variaties zijn slechts suggesties gebaseerd op wat andere groepen hebben 
ontwikkeld door het groepsgeweten en ervaring. U kunt ieder deel aanpassen, toevoegen of 
weglaten zoals het groepsgeweten dat nodig acht. Als u een bepaalde agenda hebt ontwikkeld 
die bijzonder werkzaam is, laat ons dat dan weten. Wij kunnen die dan delen met andere 
groepen die beginnen en op zoek zijn naar de ervaring, kracht en hoop van anderen. 

 

-0-0-0- 
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Huishoudelijke vergaderingen 
 

Huishoudelijke vergaderingen worden gewoonlijk gehouden na afloop van de bijeenkomst of 
tijdens de pauze (als die er is). De vergaderingen worden belegd om de groep allerlei zaken af 
te laten handelen die bij het houden van de bijeenkomsten komen kijken. Op de agenda kun-
nen staan: besluiten van vorige vergaderingen; aankomende vacatures van functies nodig om 
de bijeenkomsten mogelijk te maken; verslag van de penningmeester en voorstellen hoe de 
inkomsten uit de donaties vanwege de Zevende Traditie te verdelen, bijvoorbeeld betaling van 
de huur, inkoop van literatuur, afdracht aan S.L.A.A. intergroep Nederland en F.W.S., maar 
ook voorstellen voor wijzigingen in de agenda van de bijeenkomst en initiatieven om nieuwe 
leden aan te trekken. De secretaris van de groep zit de vergadering meestal voor. Hieronder 
vindt u een voorbeeld van een agenda. 

Voorbeeld van een agenda 
voor een huishoudelijke vergadering 

 

• Begin van de vergadering met een moment stilte en een gebed gekozen door het 
groepsgeweten (meestal het Gebed om kalmte). 

• Lezen van de Twaalf Tradities of een andere tekst over dienen in het programma. 

• Lezen van de notulen van de vorige vergadering en goedkeuring ervan na eventuele 
verbeteringen en/of aanvullingen. 

• Vaststellen van de agenda. 

• Verslag van de dienaren (de penningmeester en de literatuurpersoon zullen vaak de 
enigen zijn die een verslag presenteren.) 

• Bespreking van oude zaken (oude zaken zijn aangelegenheden die waren aangehouden 
of niet waren besproken op de vorige vergadering en op de agenda zijn blijven staan. 
Dat kan ook een doorgaande bespreking zijn van doorgaande zaken.) 

• Bespreking van nieuwe zaken (nieuwe zaken zijn aangelegenheden die op deze of na 
de vorige vergadering op de agenda zijn gezet.) 

• Schorsing van de vergadering. Eventueel een overzicht van de genomen besluiten en 
de dingen die gedaan moeten worden. 

• Sluiting met een gebed (ook hier wordt meestal het Gebed om kalmte gekozen.) 

 

Dienen is een vitaal onderdeel van onze groei in herstel: de geest van het teruggeven van wat 
we hebben geleerd; door ervaring, kracht en hoop laten zien dat herstel echt werkt. Zonder 
deze diensten kan de groep gaan wankelen of stagneren. Dienstbaarheid heeft velen van ons 
geholpen de ontberingen van de ontwenning te doorstaan en de kans gegeven nuchter te blij-
ven. Dienen is geen vereiste of last, het is vreugde en voldoening. 

 

 

-0-0-0- 
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Diensten in de groep 
 

Diensten zijn er meestal voor een vastgestelde periode en voor de persoon die dient in een be-
paalde taak is er meestal een vereiste lengte van nuchterheid. Dit wordt besloten door het 
groepsgeweten. Sommige groepen kiezen voor de termijn van een taak de periode die ver-
strijkt tussen twee huishoudelijke vergaderingen, bijvoorbeeld zes weken nuchterheid vereist 
en drie maanden voor de termijn van de taak. 

Op het niveau van de groep 
Opener/koffiepersoon heeft de sleutel en opent de ruimte. Zet stoelen en tafels klaar en legt de 
map van de voorzitter en eventueel andere benodigdheden klaar op de tafel(s). Wanneer het 
groepsgeweten ervoor heeft gekozen, worden er ook koffie, thee, en/of andere verfrissingen 
klaargezet. Aanbevolen lengte van nuchterheid: geen minimum vereist. Aanbevolen termijn: 
minimaal een maand. 

Welkomstcomité verwelkomt de leden/nieuwkomers die aankomen op de bijeenkomst. Komt 
ten minste twintig minuten voor het begin en staat bij de deur om iedereen die aankomt wel-
kom te heten. Aanbevolen lengte van nuchterheid: geen minimum vereist. Aanbevolen ter-
mijn: minimaal een maand. 

Voorzitter/gespreksleider leidt de gewone bijeenkomst aan de hand van de agenda van de 
groep. Deze persoon kan ook de sprekers voor de bijeenkomst ‘boeken.’ Deze positie wordt 
soms opgesplitst in tweeën, als de groep groot is. Eén persoon is dan verantwoordelijk voor 
het voorzitten van de bijeenkomst, de ander voor het boeken van de sprekers. Aanbevolen 
lengte van nuchterheid: minimaal zes weken. Aanbevolen termijn: minimaal een maand. 

Secretaris leidt de huishoudelijke vergaderingen, die eens per drie maanden worden gehou-
den, tenzij het groepsgeweten besluit dat er extra vergaderingen tussen de vastgestelde nodig 
zijn. Aanbevolen lengte van nuchterheid: minimaal zes weken. Aanbevolen termijn: minimaal 
drie maanden. 

Penningmeester zamelt het geld in, doet de uitgaven van de groep (huur, literatuur, afdracht 
aan intergroep en F.W.S., enz.). Is ook verantwoordelijk om iemand in de groep te vinden 
voor het inzamelen van de Zevende Traditie en het overdragen van het geld wanneer hij of zij 
niet op de bijeenkomst aanwezig kan zijn. Aanbevolen lengte van nuchterheid: minimaal drie 
maanden. Aanbevolen termijn: minimaal drie maanden. 

Literatuurpersoon zorgt voor het steeds voorhanden zijn van S.L.A.A.-goedgekeurde en aan-
bevolen literatuur, verzoekt de penningmeester daarvoor om het geld, doet verslag van de 
stand van zaken op de huishoudelijke vergadering en bestelt de nodige literatuur. Dit moet 
iemand zijn die de bijeenkomsten regelmatig bezoekt. Als de literatuurpersoon er op een be-
paalde datum niet kan zijn, moet hij of zij iemand anders vinden om de literatuur mee te ne-
men naar de bijeenkomst. Aanbevolen lengte van nuchterheid: minimaal een dag. Aanbevolen 
termijn: minimaal drie maanden. 

Groepscontactpersoon ontvangt de post van intergroep en/of F.W.S. voor de groep. Deze per-
soon kan ook de verantwoordelijke zijn voor het beantwoorden van telefoontjes van nieuw-
komers die doorverwezen zijn door intergroep of F.W.S. Dit betekent in de regel hen vertellen 
over het programma en/of waar de bijeenkomst wordt gehouden. Deze persoon kan ieder 
groepslid zijn dat de bijeenkomsten consequent bezoekt en een toegewijd lid is van de groep. 
Aanbevolen lengte van nuchterheid: minimaal zes weken. Aanbevolen termijn: zolang hij of 
zij in staat is de bijeenkomsten geregeld bij te wonen. 
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Op het niveau van intergroep (gekozen op het niveau van de groep) 
Intergroepvertegenwoordiger(s) wonen de vergaderingen van S.L.A.A. intergroep Nederland 
bij als vertegenwoordigers van hun groep. Zij brengen het groepsgeweten in en vertegen-
woordigen de groep in aangelegenheden die S.L.A.A. in hun regio betreffen. Aanbevolen 
lengte van nuchterheid: minimaal zes maanden vereist. Aanbevolen termijn: maximaal twee 
jaar; minimum is in de regel een jaar, maar dat zal afhangen van het door intergroep minimaal 
vereiste. 

Op het niveau van de Conferentie (gekozen op het niveau van intergroep) 
Gedelegeerde woont de Annual Business Conference bij en wordt gekozen door intergroep 
om vijf tot tien plaatselijke groepen te vertegenwoordigen. Deze persoon heeft de verant-
woordelijkheid om te stemmen op de Conferentie volgens het geweten van de groepen die hij 
of zij vertegenwoordigt. Kan ook dienen in wereldwijde commissies die helpen internationale 
aangelegenheden aan te pakken. Vereiste lengte van nuchterheid: minimaal zes maanden ten 
tijde van de Conferentie. Aanbevolen termijn: minimaal twee jaar. 

Op het niveau van het Hoofdbestuur (gekozen op het niveau van de Conferentie) 
Lid van the Board of Trustees treedt op als hoeder van de Twaalf Stappen en Twaalf Tradities 
van het programma op wereldwijd niveau. Deze persoon helpt te waarborgen dat er geen ver-
anderingen worden aangebracht tenzij bij besluit van de Conferentie. Hij of zij treedt, als lid 
van het gehele Bestuur, op als woordvoerder van de Gemeenschap; ziet toe op en leidt de in-
spanningen m.b.t. public relations en werving; geeft raad en richtlijnen aan leden-groepen en 
nieuwe groepen; voorziet in een medium voor uitwisseling van ideeën tussen groepen en or-
ganiseert de jaarlijkse Conferentie; houdt, met het gehele Bestuur, toezicht op het functione-
ren van het bureau van F.W.S. Is uiteindelijk ook verantwoordelijk voor het verzekeren van 
het naleven van de wetten van Massachusetts (staat van vestiging van F.W.S.) zoals gesteld in 
de statuten van The Augustine Fellowship, Sex and Love Addicts Anonymous Fellowship-
Wide Services, Inc. Vereiste lengte van nuchterheid: minimaal drie jaar. Gestelde termijn: 
drie jaar. 
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