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Amsterdam, datum postmerk 
 
Beste lezer/lezeres, 
 
S.L.A.A. intergroep Nederland wenst u alle goeds en wonderbaarlijks op de weg naar herstel van de 
gevolgen van seks- en liefdeverslaving. Wij zullen alles doen wat in ons vermogen ligt om daaraan bij 
te dragen. Om te beginnen wijzen wij u graag op de Derde Traditie van de Anonieme seks- en liefde-
verslaafden (S.L.A.A.), die luidt: 
 

Het enige vereiste voor S.L.A.A.-lidmaatschap is het verlangen te stoppen met het uitoefenen van een 
gedragspatroon van seks- en liefdeverslaving. Twee of meer willekeurige personen die samenkomen 
voor wederzijdse hulp in het herstellen van seks- en liefdeverslaving, mogen zichzelf een S.L.A.A.-
groep noemen, op voorwaarde dat zij als groep geen andere binding hebben. 

 
Als u dus met iemand anders op uw kamer zit, of waar dan ook, met het doel om nuchter te worden 
van uw seks- en/of liefdeverslaving, en u heeft als groep geen andere binding, bent u een S.L.A.A.-
groep, als u daarvoor kiest. Er hoeft verder niets te worden georganiseerd of betaald. Dit betekent ook, 
dat alle overige informatie die u vindt in dit startpakket voor een nieuwe S.L.A.A.-groep, uitsluitend 
uit tips en suggesties bestaat, bedoeld om onze ervaring, kracht en hoop met u te delen. Neem wat u 
kunt gebruiken en vergeet de rest. 
 
Om een groep te kunnen of mogen beginnen is het niet nodig of noodzakelijk zich in te laten schrijven 
of contributies te betalen. Wel kunt u ervoor kiezen zich met uw groep bij S.L.A.A. intergroep Neder-
land en/of S.L.A.A. Fellowship-Wide Services aan te sluiten. U wordt dan op de hoogte gehouden van 
nieuwe ontwikkelingen en publicaties van ons herstelprogramma, en u kunt uw groep laten toevoegen 
aan diverse lijsten, zodat u te vinden bent voor iedereen die hulp zoekt en die uw groep kan komen 
versterken. U vindt de registratieformulieren daarvoor in dit startpakket. 
 
De inhoud van het pakket bestaat uit: 
 

1. Deze begeleidende brief 
2. ‘Een groep beginnen’ (tips voor beginnende groepen) 
3. Bijlagen voor de agenda van een S.L.A.A.-bijeenkomst 
4. Een registratie- en een wijzigingsformulier voor S.L.A.A. intergroep Nederland 
5. Een registratie- en een wijzigingsformulier voor S.L.A.A. Fellowship-Wide Services 

(bij ‘IS GROUP A MEMBER OF AN INTERGROUP?’ kunt u ‘YES’ aankruisen en ‘Netherlands’ op-
geven, of een andere intergroep. Zie daarvoor www.slaafws.org/meetinfo.html) 

6. ‘S.L.A.A. ondersteunen met de 60/40-sleutel’ (over de financiering van S.L.A.A.-activiteiten) 
 
Wanneer u zich aanmeldt, ontvangt u daarvan zo snel mogelijk een bevestiging, met onder meer in-
formatie over de mogelijkheid om S.L.A.A.-literatuur te bestellen. Aarzelt u niet te schrijven naar 
secretariaat@slaa-nederland.nl of te bellen met 020-489 31 92 als er vragen overblijven. Wij nemen 
dan contact met u op. 
 

Met vriendelijke groeten, 
S.L.A.A. intergroep Nederland 


