16/12/2020
Beste vrienden,
Het einde van het kalenderjaar komt in zicht.
Nog een paar weken, en dan sluiten we het jaar 2020 af.
Toen we in februari‐maart geconfronteerd werden met het corona‐virus, had niemand kunnen
vermoeden dat het normale leven 9 à 10 maanden later nog op zo’n indringende manier beïnvloed
zou zijn door het virus.
We zijn vandaag effectief 9 à 10 maanden later.
Op het ogenblik dat dit bericht geschreven wordt, melden de kranten:
"Het aantal nieuwe besmettingen groeit intussen in alle Vlaamse provincies, behalve Vlaams‐
Brabant.
Nederland is sinds middernacht in lockdown gegaan tot 19 januari;
Duitsland gaat vanaf morgen opnieuw in een strengere lockdown tot zeker 10 januari.”
Maar er zijn ook andere krantenberichten.
“Nieuwe versies van het vaccin moeten niet meer bij ‐70°C bewaard worden.
Europa keurt vaccin nog voor nieuwjaar goed,
75% van Belgen wil zich laten vaccineren…"
Gelukkig heeft AA geen mening over onderwerpen buiten AA.
Zijn de maatregelen te streng? Of niet streng genoeg? Is een vaccin veilig? Of is het te snel
ontwikkeld en onvoldoende getest? Op maatschappelijk vlak zijn er meer vragen dan antwoorden.
Deze onduidelijkheden zijn typisch voor een periode waarin een maatschappij op zoek is naar
antwoorden. AA heeft hierover geen mening.
En gelukkig heeft AA maar één hoofddoel: de boodschap van herstel uitdragen zodat ze toegankelijk
wordt voor de hulpzoekende alcoholist. Dat is het hoofddoel, het doel dat boven alle andere
bekommernissen gaat. In de praktijk betekent dit dat AA altijd alle beschikbare mogelijkheden zal
benutten om hulpzoekende alcoholisten te bereiken. Zijn die mogelijkheden te beperkt? Is het goed
om mazen te zoeken die eventueel te vinden zijn in het net van de beperkingen? AA heeft maar één
hoofddoel.
Wat zijn de beschikbare mogelijkheden?
Voor fysieke bijeenkomsten zijn de mogelijkheden zeer beperkt.
In open lucht (buiten) mogen 4 personen samen zijn, als zij de veiligheidsafstand van 1,5 meter
kunnen bewaren. Wanneer het niet zeker is dat die afstand altijd kan bewaard blijven, is het dragen
van een neus‐mondmasker verplicht.
Binnenskamers zijn geen samenkomsten toegestaan (met uitzondering van erkende erediensten).
Het Trefpunt Zelfhulp heeft bekomen dat zelfhulpgroepen die aangesloten zijn bij het Trefpunt ook
binnenskamers met maximaal 4 personen kunnen samenkomen. Het is wel belangrijk dat voor elk
individueel initiatief een risico‐analyse gebeurt. Bij zo’n risico‐analyse is het belangrijk dat gekeken
wordt naar factoren die virusoverdracht kunnen bevorderen (tijdsduur, beweeglijkheid, afstand,
CO2‐meting...), en naar het risico‐profiel van de deelnemers (leeftijd, onderliggende aandoeningen,
mix van generaties…).
Wanneer de risico‐analyse aangeeft dat er met beperkt risico op overdracht van het virus kan
samengekomen worden en het risico‐profiel van de deelnemers geen verdere aandacht behoeft,
moet de gemeentelijke of stedelijke crisiscel die bevoegd is voor de vergaderlocatie op de hoogte
gebracht worden. Wanneer de crisiscel oordeelt dat de bijeenkomst inderdaad een laag risico
inhoudt, kan er toelating gegeven worden om met maximaal 4 personen voor een beperkte tijd te
vergaderen.

Voor niet‐fysieke bijeenkomsten zijn de mogelijkheden zeer uitgebreid.
De meeste groepen hebben voor de groepssamenkomsten een niet‐fysiek alternatief ontwikkeld;
Voor de leden van groepen die dit nog niet gedaan hebben, is er dagelijks een algemene Loners‐
Zoom, open voor elke AA’er, ongeacht van welke moeder‐groep of uit welke regio je afkomstig bent.
Samengevat:
Er zijn beperkingen, maar er zijn ook heel veel mogelijkheden.
Fysiek‐buiten: het kan met max. 4 personen.
Fysiek‐binnen: het is technisch mogelijk, max. 4 personen, zeer strikte voorwaarden, goedkeuring
crisiscel nodig.
[Er zijn ons geen voorbeelden bekend van groepen die met respect voor de maatregelen én met
respect voor onze Tradities op deze manier met 4 personen binnenskamers vergaderen.]
Niet‐fysiek: zeer uitgebreide mogelijkheden.
Opmerkingen:
‐ Zaaleigenaars
Het moge duidelijk zijn dat de ‘toelating’ of de ’toestemming’ van een zaaleigenaar om samen te
komen geen enkel belang heeft om aan de wettelijke vereisten te voldoen. De toelating van een
zaaleigenaar is natuurlijk een praktische voorwaarde (zonder zaal, kun je niet binnenskamers
vergaderen), maar het is ook niet meer dan dat. Om wettelijk in orde te zijn, is de risico‐analyse en
de toelating van de gemeentelijke of stedelijke crisiscel noodzakelijk.
‐ Erediensten
Sinds de versoepeling voor religieuze erediensten in werking is getreden, krijgen wij vragen van
vertegenwoordigers van de erediensten die door AA’update‐coronaers zijn benaderd om hun
groepsvergaderingen fysiek te laten doorgaan op locaties die voorzien zijn voor erediensten. De
vraag die dan gesteld wordt: “Klopt het dat AA toelating heeft om met meer dan 4 personen
binnenskamers samen te komen?” Het ongemakkelijke antwoord dat wij dan moeten geven, is dat
onze mensen zich waarschijnlijk in hun enthousiasme hebben vergist, maar dat AA niet boven of
naast de wet staat.
‐ Risico‐analyse
De meeste groepen hebben besloten dat het maken van een risico‐analyse niet evident is wanneer
de anonimiteit van de deelnemers moet gegarandeerd blijven.
De beperking van de tijdsduur (vergelijk: laag‐risico winkelen is beperkt tot 30 min), en van het aantal
deelnemers (wie laat je toe, wie stuur je weg) en het bewaken van het niet‐mixen van de generaties
worden als obstakels ervaren.
Groepen die hier een werkbare oplossing voor gevonden hebben, worden uitgenodigd om hierover
hun ervaringen te delen.
Beste vrienden,
met deze update hopen we nogmaals een duidelijk beeld gegeven te hebben van de situatie.
We roepen op om maximaal in te zetten op de mogelijkheden die er binnen het wettelijke kader zijn.
Die mogelijkheden zijn ruim. Maar natuurlijk missen we het persoonlijke contact van de fysieke
bijeenkomsten.
Laat ons vooral focussen op wat we wél kunnen doen, en niet op wat onmogelijk of risicovol is.
Wijsheid zal ons ook door deze moeilijke periode loodsen.
Blijf gezond, blijf veilig, blijf AA!
Denise Schellens, Yvan De Roover, de Beheerders A

