AA NEDERLAND
CONVENTIE 2017
ZATERDAG 30 SEPTEMBER 2017

Ervaring en Hoop
“Het leven krijgt een nieuwe betekenis in AA.
Te zien hoe mensen herstellen, hoe zij anderen
helpen, hoe de eenzaamheid verdwijnt, hoe de
gemeenschap rondom hen groeit
en bloeit, hoe een vriendenkring
wordt opgebouwd – dit alles is
een niet te missen ervaring.”

UITNODIGING

Visie van Bill nr. 90

acht & Hoop’
Thema ‘Ervaring, Kr
Zaterdag 30 september
10:00 - 17:00 uur

LOCATIE
Princess Hotel Victoria
Woeste Hoefweg 80
3751 TP Hoenderloo
www.princesshotelvictoria.com
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Een dag vol ervaring, kracht en hoop

PROGRAMMA

De AA Nederland Conventie 2017 heeft als thema
Ervaring, Kracht & Hoop. Dat wat we met elkaar

10 00

Ontvangst met koffie

10 30

Opening

11 00

Start meetings & workshops

nieuwe inzichten en vriendschap. Kom ook!

12 30

Lunch*

In vriendschap en verbondenheid,

13 45

Middagprogramma

De conventiecommissie.

16 00

Countdown

16 50

Afsluiting

delen om nuchter te kunnen blijven en anderen
te helpen bij het herstel van hun alcoholisme. We
nodigen je van harte uit op zaterdag 30 september in Hoenderloo. Je vindt er begrip, herkenning,

conventiecommissie@aa-nederland.nl

Meld je aan en ontvang €2,50 korting!
Handig als we vooraf weten of je komt. Meld je
aan op www.aa-nederland.nl/conventie
Dan betaal je straks €10,- entree in plaats van €12,50.

*Voor e 10,- kun je van een lunch genieten.

DIT KUN JE VERWACHTEN
• Themameetings
• Inspirerende sprekers

Kracht
“Het paradoxale van het herboren worden in AA
is dat de kracht komt uit de totale nederlaag en
zwakte, dat het verlies van ons oude leven de
voorwaarde is om een nieuw leven te vinden.”

* Workshop sponsoring
* Workshop ‘Hogere macht en spiritualiteit’
* Al-Anon, Al-Anon ACA en Alateen meetings
• Kinderopvang
• Veiling van AA-memorabilia
Entree e10,- , bij aanmelding vooraf, anders e 12,50.

Visie van Bill nr. 49

Inclusief koffie en thee bij ontvangst en pauzes.
Betaling bij binnenkomst.

