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Wat is sponsorschap?
Vroeger sprakmen in deze brochure over ‘peter-
schap’. Deze benaming suggereert echter dat
zulks enkel voor mannen zou zĳn. Daar in de
AA-gemeenschap zowel mannen als vrouwen
lid zĳn, koos het literatuurcomité bewust voor
de eerder neutrale term ‘sponsorschap’.
Anonieme Alcoholisten is ontstaan door het
sponsorschap. Toen Bill W., amper een paar
maanden nuchter, geplaagd werd door een
sterke drang tot drinken, kwam deze gedachte
bĳ hem op: “Je hebt een ander alcoholist nodig
om mee te praten. Jehebt evenzeer een ander
alcoholist nodig alshĳ jou nodig heeft”.
Hĳ ontmoette Dr. Bob, die hopeloos en zonder
succes probeerde te stoppen met drinken en
uit hun gezamenlĳke inzet is AA ontstaan. Het
begrip ‘Sponsor’ bestond nog niet, de ‘Twaalf
Stappen’ waren nog niet geschreven.
Maar Bill gaf de boodschap door aan Dr. Bob,
die zĳn eigen nuchterheid beveiligde door tal-
loze anderealcoholisten te sponsoren.Door met
anderen te delen, ontdekten onze beide mede-
stichters dat hun nuchter leven in hoge mate
verrĳkt kon worden.
Wat verstaat AA onder sponsorschap? Om bĳ
sommige organisaties aan te sluiten, moet je
een sponsor hebben, een persoon die voor jou
instaat, die je voorstelt als zĳnde geschikt voor
het lidmaatschap.Dit isbepaald niet het geval bĳ
AA. Eeniederdie het verlangen heeft op te hou-
den met drinken, kan zich bĳ ons aansluiten.
Bĳ AA worden sponsor en pupil als gelĳken
beschouwd, zo deden Dr. Bob en Bill het ook.
Het sponsorschapwerkt op volgende wĳze: een
alcoholist die enige vooruitgang maakte in het
herstelprogramma, deelt deze ervaring op een
doorlopende, individuele basismet een andere
alcoholistdie tracht nuchter te worden of te blĳ-
venmet behulp van AA.
Als wĳ voor het eerst naar de AA-vergaderingen
gaan, voelen wĳ ons verward, misselĳk en bang.
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Het is niet alleen voldoende dat men tĳdens
de vergaderingen bereidwillig onze vragen be-
antwoordt. Vele andere vragen stellen zich tus-
sen twee vergaderingen in. Wĳ vinden dat wĳ
voortdurend sterke steun nodig hebben als wĳ
beginnen te leren “hoe nuchter te leven”.
Zo kiezen wĳ een AA-er uit bĳ wie we ons op
ons gemak voelen, iemand waarmee we vrĳuit
en in vertrouwen kunnen praten en wĳ vragen
of deze persoon onze sponsor wil zĳn.
Ofwel ben je iemand die bang is een ander te
‘vervelen’, ofwel iemand die het enige tĳd alleen
wenst te proberen. De vraag naar sponsorschap
ligt bĳ jou. Wĳ raden je aandit niet uit te stellen.
Alcoholisten die herstel vonden bĳ AA, willen
met anderen delen wat zĳ geleerd hebben.
Door ondervinding weten we dat de eigen
nuchterheid een succeswordt wanneer ze ge-
deeldwordt.
Sponsorschapkan ook betekenen dat de groep
in zĳn geheel verantwoordelĳk is voor de pupil.
Meer en meer alcoholisten komen naar hun eer-
steAA-vergadering zonder vooraf contact gehad
te hebben met AA. Zĳ hebben niet gebeld naar
de plaatselĳke AA-groep of naar het centraal
bureau, niemand is Twaalfde Stapwerk gaan
doen. Vooral voor zulke mensen is het noodza-
kelĳk om hulp door sponsorschap te voorzien.
In vele succesvolle groepen is sponsorschap een
van de belangrĳkste geplande activiteiten van
de leden.
Verantwoord sponsorschap is ongeschreven en
informeel, maar het is een fundamenteel deel
van de AA-benadering voor herstel van alcoho-
lisme door toepassing van de Twaalf Stappen.
Wĳ hopen dat deze brochure het antwoord kan
geven op sommige vaak gestelde vragen over
sponsorschap, die lonende tweerichtingsstraat.
Zĳ is bedoeld voor mensen die een sponsor zoe-
ken, voor AA-ers die hun nuchterheid willen
vrĳwaren door sponsorschap en voor groepen
die hun activiteiten omtrent het sponsorschap
willen uitbreiden.



Ik ben verantwoordelĳk...
Wanneer wie dan ook,
waar ook ter wereld,
zijn hand uitsteekt om hulp,
wil ik dat de hand van AA er altijd zal zijn.
En daarvoor ben ik verantwoordelijk.


