S.L.A.A. ondersteunen met de 60/40-sleutel
Om de essentiële diensten van S.L.A.A. te helpen ondersteunen is er het voorstel om op basis
van een 60/40-verdeelsleutel aan de noodzakelijke middelen te komen.
Hoe?
Nadat het bedrag voor de vaste lasten is gereserveerd (huur, literatuur, reiskostenvergoeding
voor de F.W.S.- en/of intergroepvertegenwoordiger, reserve), kan het overschot van het bijeengebrachte geld (‘Zevende Traditie’) als volgt worden verdeeld:
60% naar S.L.A.A. intergroep Nederland
Verricht diensten waaronder:
• Onderhouden van een telefoondienst voor hulpvragen en verzoeken om inlichtingen
• Onderhouden van een website en een emailadres
• Verzenden van gratis literatuur en informatie over groepen aan nieuwkomers
• Nieuwe groepen voorzien van hulp en startpakketten
• Organiseren van speciale evenementen
• Publiceren van een lijst met groepen
• Faciliteren van vertaling, publicatie en verkoop van Nederlandse S.L.A.A.-literatuur
• Coördineren van activiteiten van groepen
• Beantwoorden van verzoeken om publieke informatie
40% naar S.L.A.A. Fellowship-Wide Services (F.W.S.)
Verricht diensten waaronder:
• Instandhouden van het bureau van F.W.S.
• Ondersteunen van groep- en intergroepadministraties
• Nieuwe groepen voorzien van hulp en startpakketten
• Publiceren van internationale S.L.A.A.-literatuur, de F.W.S. Newsletter en The Journal
• Produceren en verzenden van meer dan honderdduizend stuks S.L.A.A.-materiaal per
jaar
• Sponsoren van de jaarlijkse F.W.S.-conferentie (Annual Business Conference/Meeting)
• Helpen van geïsoleerde leden en leden in ziekenhuizen, inrichtingen en gevangenissen
• Verspreiden van de S.L.A.A.-boodschap door publieke informatie en samenwerking
met de professionele hulpverlening
Hoe u kunt bijdragen aan F.W.S. en/of S.L.A.A. intergroep Nederland
• Regelmatige bijdrage. De groep stuurt iedere maand, twee maanden of kwartaal een
donatie
• Verjaardagsbijdrage. Individuele leden vieren hun S.L.A.A.-verjaardag door een euro te geven voor ieder jaar in het programma
• Individuele bijdragen kunnen direct naar F.W.S. of intergroep gestuurd worden. Uw
groep kan desgewenst als schenker worden vermeld. Limiet: € 12.000,00 per jaar
• In memoriam schenkingen. Om hun dankbaarheid tegenover een gestorven lid uit te
drukken, kunnen individuele leden en groepen een bijdrage sturen in naam van dat lid
• Legaten per testament. Deze worden alleen van S.L.A.A.-leden geaccepteerd. Limiet:
€ 12.000,00
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Speciale bijdragen. Geld verzameld op conventies, marathons en andere speciale
evenementen, verzonden door de organisatie
Schenkingsfonds (Endowment Fund; alleen F.W.S.). Een recent opgericht fonds om te
waarborgen dat de gemeenschap er vandaag én morgen is. Bijdragen aan dit fonds
zijn op het moment niet beperkt in hoogte, vandaar dat de limiet van € 12.000,00 per
jaar voor individuele bijdragen conform de Zevende Traditie niet van toepassing is op
dit fonds
Verzoek uw cheque op naam te zetten van:
The Augustine Fellowship Inc. S.L.A.A.
P.O. Box 338
Norwood MA 02062-0338
Verenigde Staten
Voor S.L.A.A. intergroep Nederland:
Postbankrekening 922 75 73
T.n.v. S.L.A.A. intergroep Nederland
Postbus 59539
1040 LA Amsterdam

De Zevende Traditie
Wat financiële zaken aangaat leert de Zevende Traditie dat Anonieme seks- en liefdeverslaafden in eigen behoeften voorziet op alle niveaus. Dit betekent ondubbelzinnig dat noch de
groep noch intergroep noch F.W.S. bijdragen van derden aanneemt.
In overeenstemming met de Zesde Traditie geeft S.L.A.A. op geen enkel niveau bijdragen
aan andere organisaties, bewegingen of doelstellingen, hoe verdienstelijk ook.
Wie beheert de financiën van S.L.A.A. Fellowship-Wide Services?
Het Hoofdbestuur (Board of Trustees) van S.L.A.A. is direct verantwoordelijk voor beheer
van de ontvangsten en uitgaven van F.W.S. Een commissie voor de uitvoering van het bureau
(Office Operating Committee) van het Hoofdbestuur komt tweemaal per maand bijeen om op
de uitvoering van het bureau van F.W.S. toe te zien en om de financiële verslaglegging te
inspecteren. Ieder jaar in september wordt de begroting voor het volgende belastingjaar nagezien en goedgekeurd door het Hoofdbestuur.
Een volledig verslag van de financiën van S.L.A.A. wordt gegeven in het Zakelijk Jaarverslag (Annual Business Meeting Report).
Wie beheert de financiën van S.L.A.A. intergroep Nederland?
Het Bestuur van S.L.A.A. intergroep Nederland is direct verantwoordelijk voor het beheer
van de ontvangsten (uit de afdrachten van de groepen en de verkoop van literatuur) en de
uitgaven. De penningmeester doet verslag op iedere kwartaalvergadering van intergroep en
stelt aan het einde van het boekingsjaar een jaarverslag en een begroting op. Deze stukken
worden door een kascommissie gecontroleerd en goedgekeurd door de vergadering van
S.L.A.A. intergroep Nederland.
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