ACA intergroep NL
Skype, april 2015
19u- 21u
Aanwezig: Alwine (notuliste), Anouk, Krzysztof, Linda (voorzitter), Matthew
Afwezig: Daniel ivm gelijktijdig start homegroep
Opening
Serenity prayer
Vaststellen definitieve agenda
Mededelingen/ ACA groepen
*De afspraak wordt herhaald dat Alwine in principe de vaste notuliste is voor
onbepaalde tijd.
De intergroep besluit op verzoek van Alwine om voortaan te werken met een
besluitenlijst.
*Zondaggroep: De meeting vindt momenteel plaats in de Alano 2.0,
Geschutswerf 12. 26 mei as loopt de deadline af en wordt definitief besloten waar
de zondaggroep zich zal vestigen.
*Den Haag: Loopt goed. In juni wordt de eerste verjaardag van de groep gevierd.
Er komen nog steeds nieuwe fellows. De groep betaald een deel van de zevende
traditie aan de Nederlandse en deel aan de Poolse intergroep.
*Anouk: Voorlopig is de groep opgehouden te bestaan. In Amsterdam lopen de
andere ACA-groepen nu goed. Het is de vraag of er behoefte is aan een vierde
ACA groep in Amsterdam. In overleg met de achterban wordt gekeken of een
doorstart wenselijk is.
*Utrechtgroep: Linda is vanwege haar prive-situatie niet instaat om bij de
meetingen aanwezig te zijn. De meetingen gaan door volgens plan, maar Linda
heeft momenteel geen vinger aan de pols.
Ingekomen stukken
Bankrekening/ Financiën
De bijdrage uit Den Haag is ontvangen door de intergroep.
Momenteel is er genoeg geld in kas om de boekenbestelling en voor de
voortgang van de ACA intergroep te kunnen bekostigen.
De groep besluit dat de financiën van de intergroep met ingang van de volgende
vergadering een vast agendapunt wordt. Op deze manier kan er helderheid over
de financiën verschaft worden aan de achterban.
Literatuur
Matthew heeft regelmatig de indruk dat alles met de boekbestelling geregeld is
en dan blijkt dit toch niet zo te zijn. Het kost op deze manier veel tijd, ook de
communicatie. Dit is elke keer zowel verassend als teleurstellend. Op het
moment van de meeting is de literatuurbestelling geblokkeerd vanwege een
creditcard vs Palpay probleem. Wordt vervolgd.
Serviceposities intergroep
Anouk en Matthew zijn lid van de intergroep maar vertegenwoordigen geen ACA
groep. De vraag rijst of zij dan een servicepositie binnen de intergroep mogen
bekleden. Volgens Krizystof hebben vertegenwoordigers van een groep, en leden

actief in een comité stemrecht. Bijvoorbeeld leden in een literatuur-, website of
vertalingscomité.
Hoe het met de serviceposities, zoals die van de penningmeester, zit is
onduidelijk. Linda gaat dit uitzoeken.
Alwine geeft aan in navolging van Daniel het beheer van de intergroep e-mail te
willen overnemen. Maar geeft ook aan niet alleen verantwoordelijk te willen zijn
voor de correspondentie. De intergroep leden gaan hiermee akkoord. Linda stelt
voor om dan een ontvangstmail op te stellen. Alwine gaat Daniel vragen haar
hierbij te helpen.
Aan de taakomschrijving van de serviceposities gaat de intergroep in de
toekomst werken.
Linda geeft aan het ‘hosten’ van de intergroep vergaderingen voor haar rekening
te willen nemen.
De groep besluit het voorzitterschap alfabetsgewijs te rouleren. Te beginnen met
de ‘A’ bij de eerst volgende intergroep vergadering.
“De intergroep spreekt af om en om, op de tweede dinsdag en de tweede
maandag van de maand om 20.00 uur te vergaderen. Als iemand een keer niet
kan is hij/zij er gewoon een keer niet bij, we vinden structuur op dit moment
belangrijk en willen niet steeds zoveel tijd hoeven besteden aan het plannen van
de volgende vergadering” (mail Linda).
De data voor de rest van 2015 zijn:
dinsdag 12 mei (voorzitter Anouk. Ruil met Alwine)
maandag 8 juni (voorzitter Alwine)
dinsdag 14 juli (voorzitter Krzysztof)
maandag 10 augustus (voorzitter Linda)
dinsdag 8 september (voorzitter Matthew)
maandag 12 oktober (voorzitter Minne?)
dinsdag 10 november
maandag 14 december
Afsluiting/ Promises
ACA serenity prayer

Actielijst
15/4
*Linda zoekt uit of leden van de intergroep een servicepositie mogen vervullen
als zij geen vertegenwoordiger van een ACA-groep zijn.
Toekomst: taakomschrijving serviceposities
*Alwine vraagt Daniel haar te helpen met een ontvangstmail

Besluitenlijst
15/4
* De intergroep besluit om voortaan te werken met een besluitenlijst.
*Alwine is in principe de vaste notuliste is voor onbepaalde tijd, en maakt de
besluitenlijst, de actielijst en brengt de ingekomen stukken in.
*De intergroep besluit dat de financiën van de intergroep een vast agendapunt
wordt.
*Alwine neemt het beheer van de intergroep e-mail over.

*Linda neemt het hosten van de intergroep Skype meetings op zich.
* De groep besluit het voorzitterschap op alfabetsgewijs te rouleren.
*De intergroep spreekt af om op de tweede dinsdag of de tweede maandag van
de maand (om en om) te vergaderen. Tijdstip om 20u.
*Als iemand een keer niet kan is hij/zij er gewoon een keer niet bij.

De data voor de rest van 2015 zijn:
dinsdag 12 mei (voorzitter Anouk. Ruil met Alwine)
maandag 8 juni (voorzitter Alwine)
dinsdag 14 juli (voorzitter Krzysztof)
maandag 10 augustus (voorzitter Linda)
dinsdag 8 september (voorzitter Matthew)
maandag 12 oktober (voorzitter Minne?)
dinsdag 10 november
maandag 14 december

