CA H
HOLLA
AND HE
EEFT JOUW
W
VERH
HAAL N
NODIG
G!!
vijfde tradiitie stelt da
at het belan
ngrijkste do
oel van CA
A is: het uitd
dragen van
n de
dschap aa
an de nieuw
wkomer. Da
at doen we
e op allerleii manieren.... maar alltijd gaat h
het
m dat als w
we ons pers
soonlijke v
verhaal dele
en over de ellende va
an verslavin
ng en de
rijding van
n clean zijn
n door het CA
C program
mma, we da
aarmee een
n nog lijden
nde
slaafde kun
nnen bereiiken, en ho
oop kunnen
n geven.
verhalen op
p de websiite zijn niett voor niets
s de meest gelezen bla
adzijden va
an de
bsite...
omdat we allemaal verslaafd zij
ijn, maar ook allemaa
al onze eige
en unieke g
geschieden
nis
bben, willen
n we graag
g meer verh
halen kunn
nen plaatse
en zodat we
e zoveel mo
ogelijk
nsen kunne
en bereiken
n. Bovendien zijn we bezig met de uitgave
e van een N
Nederlands
s
pe, Faith & Courage b
boek, waarrin we deze
e verhalen willen opn
nemen.
ORMATIE V
VOOR MEN
NSEN DIE EEN
E
VERHA
AAL WILLEN
N INDIENEN:
ud bij het sc
chrijven van
n je verhaal rekening m
met de 5de tra
aditie: Elke groep heeftt slechts één
n
l - de boodschap uitdra
agen aan de
e verslaafde die nog lijd
dt. De boods
schap is: er is een
ossing voor v
verslaving: het CA 12 s
stappen pro
ogramma he
elpt verslaaffden om clea
an te worde
en
clean te leren leven. Jou
uw verhaal is daarvan het levende
e bewijs, en geeft een co
oncreet beeld
hoe het pro
ogramma we
erkt.
PAAR RICH
HTLIJNEN
e het was

hoe be
en je begonn
nen met geb
bruiken?
wat ge
ebruikte je?
hoe be
en je verslaa
afd geraakt?
?

t er is gebeu
urd

waarom
m wilde je s
stoppen – wat
w was je bo
odem?
wat he
eb je geprob
beerd om te stoppen?
hoe be
en je bij CA gekomen?
hoe wa
as je eerste meeting, ev
ventuele terrugvallen?

e ziet je lev
ven er nu uiit

hoe pa
as je de stap
ppen toe om
m clean te bllijven en nie
et te
hoeven
n terugvalle
en in gebruik
k?
waarom
m werkt het programm
ma voor jou?
?

gte:

1500 – 3000 woorrden

het aanbied
den van je ve
erhaal word
d je gevraagd
d de copyrig
ghts van je v
verhaal ove
er te dragen aan
Holland mid
ddels ondertekening va
an een formu
ulier (op te vragen bij literatuur co
omité). Als jje je
haal hebt ingediend, wo
ordt die volg
gens onders
staande procedure voorrgedragen a
aan en
dgekeurd do
oor CA Holla
and.
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Goedkeuringsprocedure literatuur CA Holland
1
2

tekst wordt aangeleverd door fellows aan literatuur comité (info@ca-holland.org)
tekst wordt geaccepteerd/afgewezen door comité
Indien geaccepteerd:
3
redactie tekst door comité
4
geredigeerde tekst en evt. vragen voor verduidelijking of aanvulling voorgelegd aan auteur
5
redactie tekst door comité
6
concept tekst wordt voorgelegd aan comité/leden (proeflezers)
7
redactie concept tekst door comité
8
definitieve concept tekst wordt aan Area gestuurd ter goedkeuring (via secretaris Area
naar GSR’s)
9
GSR’s ontvangen definitieve concept tekst en sturen deze rond in hun groep
Na 6 weken:
A: geen commentaar/vragen: vervolg met 10
B in geval van commentaar/vragen: terug naar 5
10
concept tekst is goedgekeurd door Area en definitieve tekst wordt daarmee vastgesteld en
is dan klaar voor publicatie

Overdracht en toekenning van alle rechten van, eigendom van
en belang bij origineel literair werk en bevestiging van
originaliteit

(dit formulier is bedoel voor origineel materiaal dat ingediend is bij Cocaine
Anonymous Holland ter publicatie en moet bijgevoegd zijn bij alle ingediende teksten.
Alles wat ingediend is, wordt eigendom van Cocaine Anonymous Holland.)

Door middel van dit document, geef ik, ondergetekend CA-Lid, (hierna te noemen: CA-lid),
toestemming aan Cocaine Anonymous Holland (hierna te noemen: CA Holland) en haar
juridische opvolgers, om het hierbij gevoegde document met als naam en omschrijving:

Document naam:

........................................

Omschrijving:

........................................

dd ................... hierna te noemen de Tekst te publiceren.
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Verder verklaar ik
1. In mijn volledige autoriteit om zo te handelen verklaar ik dat ik geen enkele claim zal
laten gelden van mijzelf, mjin opvolgers en/of rechtspersonen die namens mij handelen,
ten aanzien van bijgevoegde Tekst.
2. De overdracht is inclusief het overdragen en toekennen van enig recht dat ik heb op
Nederlandse Copyrights of buitenlandse copyrights en op auteursrechten.
3. Ik ben de auteur van deze Tekst, deze Tekst is volkomen origineel en ik heb om deze
Tekst tot stand te brengen geen enkele andere bron of bron van een derde partij of
partijen hierin verwerkt (gedeeltelijk of geheel), behalve dan wanneer ik deze derde partij
of partijen geheel heb genoemd als bron in deze Tekst en deze derde partij of partijen
daartoe schriftelijke toestemming hebben verleend (waarvan kopieën zijn bijgevoegd).
4. CA Holland mag deze Tekst veranderen, aanpassen of reviseren voor zover dat CA Holland
noodzakelijk lijkt. Ik begrijp dat, en ga ermee akkoord dat, als deze Tekst voor publicatie
wordt geselecteerd, deze Tekst zal worden bewerkt in lijn met CA’s benadering van de
Twaalf Stappen en de Twaalf Tradities. De ingediende Tekst zal ook zodanig worden
bewerkt dat ze voldoet aan grammaticale en syntactische regels en interpunctie
conventies van de Nederlandse taal en de door CA Holland toegepaste huisstijl. Bovendien
zullen de medewerkers die zich in opdracht van CA Holland bezighouden met de
bewerking van de Tekst ook het recht hebben om woorden te vervangen en waar nodig
wijzigingen aan te brengen in de zinsopbouw als dat voor de leesbaarheid en goede begrip
van de Tekst noodzakelijk is.
Ik begrijp verder dat deze Tekst kan worden voorzien van een andere titel en /of kan
worden gepubliceerd in meer dan één publicatie van CA Holland of van Cocaine
Anonymous World Service inc. en Cocaine Anonymous World Service Office inc. En
verklaar hierbij dat ik daarvoor toestemming verleen.
NAAM CA-Lid
ADRES
WOONPLAATS,
LAND
TELEFOONNUMMER
EMAILADRES
DATUM
HANDTEKENING
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