
 Onze wereldwijde gemeenschap
Naast onze plaatselijke inspanningen met betrekking tot het uitdragen 
van de NA-boodschap van herstel, is er ook wereldwijd het nodige te 
doen om onze visie uit te dragen. Herstel dient voor iedere verslaafde, 
ongeacht de taal of cultuur, beschikbaar te zijn.

Wanneer NA-groepen geld doneren aan NAWS, dan ondersteunen ze 
onder meer het volgende:

 Het verstrekken en verzenden van gratis literatuur aan NA-
gemeenschappen die nog aan het begin van hun ontwikkeling staan.

 Regionale afgevaardigden uit de gehele wereld de mogelijkheid 
bieden om de tweejaarlijkse World Service Conference bij te wonen. 

Huur, literatuur 
en verdere 

benodigdheden voor 
onze bijeenkomsten.

De vertaling van 
literatuur zodat onze 

boodschap overal 
beschikbaar is, ongeacht 

de vele culturele en 
geografi sche grenzen.

Hulplijnen waarmee 
verslaafden ons 

kunnen bereiken.

Pr-activiteiten waarmee wij informatie 
verstrekken aan mensen in onze omgeving die 

geregeld met verslaafden werken. 

Tijdens deze conferentie ‘laat de NA-gemeenschap zich als collectief uit 
over zaken die NA als organisatie aangaan’.

 Het uitvoeren van pr-activiteiten om aan mensen uit de samenleving en 
bij overheidsinstellingen te laten zien wat NA is en wat NA doet.

Gedurende enige tientallen jaren is NA gegroeid van enkele bijeenkom-
sten op een handvol locaties naar een wereldwijde gemeenschap met 
meer dan 61 800 bijeenkomsten in meer dan 129 landen.*

* Volgens de laatste gegevens uit 2012.
Kaart is niet bedoeld als geografi sch nauwkeurig.

Literatuur en ander 
materiaal ten behoeve 
van NA-Voorlichting en 
Ontwikkeling teneinde 
verslaafden te bereiken 

die in een (penitentiaire) 
inrichting verblijven.

Waar gaat het geld van de 
zevende traditie heen?

Het voorzien in eigen onderhoud betekent 
dat wij zelf de kosten dragen voor NA-service. 
Groepsbijeenkomsten die meer kunnen missen, 
geven meer zodat ook de bijeenkomsten die 
minder te besteden hebben doorgang kunnen 
vinden. Als wereldwijde gemeenschap dragen 
we gezamenlijk zorg voor NA-Anonieme 
Verslaafden.

Dit zijn slechts enkele manieren waarmee 
we het uitdragen van de boodschap kunnen 

ondersteunen dankzij de zevende traditie.
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Persoonlijke fi nanciële bijdragen zijn belangrijk. Om dit te 
benadrukken, kunnen groepen wellicht het volgende stukje 

toevoegen aan het format van hun bijeenkomst. Dit kan dan 
gelezen worden voordat het mandje rondgaat:

Onze zevende traditie stelt:

‘Ledere NA-groep dient volledig in eigen 
onderhoud te voorzien en bijdragen van 

buitenaf af te wijzen.’

Onze vrijheid bij NA-Anonieme Verslaafden danken we 
aan onze persoonlijke geldelijke bijdragen. Door gul 
te geven kunnen we bijeenkomsten houden. Tevens 
kunnen we op deze manier wereldwijd verschillende 

vormen van NA-dienstverlening ondersteunen voor de 
instandhouding en ontwikkeling van NA.

We moedigen onze leden aan om in gedachten te 
houden dat onze fi nanciële bijdrage aan NA een 

wezenlijke manier is om onze dankbaarheid te tonen. 
Met deze bijdrage tonen we dankbaarheid voor het 
programma dat ons de weg heeft gewezen naar een 

nieuwe manier van leven.
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Het fi nancieren 
van service 
bij NA

De fi nanciële bijdrage van onze groepen
Het elfde concept stelt: ‘Geld uit de NA-kas 
dient op verantwoorde wijze te worden aange-
wend ten bate van ons hoofddoel.’

In het gunstigste geval maken 
groepen na het betalen 
van hun eigen onkosten 
rechtstreeks geld over 
naar ieder niveau van 
NA-dienstverlening. Zo 
betalen zij mee aan het 
werk dat ook namens 
hen wordt verricht. Dit 
is een van de mogelijke 
verdeelsleutels die groe-
pen kunnen hanteren.

Sommige groepen reserveren 
een klein bedrag als buff er 
(ook wel de ‘reservekas genoemd’), 
meestal ter hoogte van één maand onkosten 
of huur. The Group Booklet* attendeert ons 
erop dat ‘teveel geld in kas meer moeilijkheden 
oplevert dan te weinig geld.’

Voor meer informatie over het beheer van 
het geld van de groep, kun je de volgende 

bronnen raadplegen: The Group Booklet, 
Treasurer’s Handbook, Group Treasurer’s 

Workbook, A Guide to Local 
Services in NA. Deze zijn online 

beschikbaar of verkrijgbaar 
via de gebruikelijke kanalen 

voor NA-literatuur.

De betekenis van ’in eigen 
onderhoud voorzien’ uit 
de zevende traditie gaat 
niet alleen over geld. 

In deze informatiefolder 
gaat het daar juist wel over. 

Leden die meer willen weten 
over het onderwerp ‘voorzien 

in eigen onderhoud’ kunnen de 
volgende literatuur lezen: IP nr. 24 

– Geld telt: zelfvoorziening bij NA, het stuk over 
de zevende traditie in It Works: How and Why 
en het stuk over het elfde concept in Twelve 
Concepts for NA Service.

IP nr. 28

* Alle Engelse titels zijn nog niet gepubliceerd 
in het Nederlands.
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