
Arbeidsvoorwaarden 

Datum: 7 november 1995
 
Aanwezig: Prosex: Margot Alvarez, Mieke Veenstra, Nanette Koning,
 
Cees Provily, Hans Scholtes (MGS) , Henk Klein Beekman (VER),Andre
 
van Dorst (VER)
 

Agenda: 
I De Rode Draad wil arbeidsvoorwaardenoverleg overdragen aan St. 
Prosex 
III Publiciteitsgolf Prosex 

I De Rode Draad wil arbeidsvoorwaardenoverleg overdragen aan St. 
Prosex 
- Mieke vertelt over de oprichting van Prosex. Prosex richt zich 
op de legale prostituees, dus die vrouwen die belasting gaan 
betalen. Zij is bezig om een concreet produkt te ontwikkelen 
tot die tijd is er een publiciteitsstop. 
Kantoor - via Margot, 
Postadres - Postbus 12042, 1100 AA Amsterdam 
Telefoon - 020 - 6001800 
- Discussie over legaliteit - illegaliteit conflicten 
Is het niet zo dat er ruzie ontstaat tussen de RD en Prosex? 
VER gaat accoord met overleg te voeren met Prosex in plaats van 
met de VER. Dit overleg gaat vanaf nU heten: BOP = Branche 
OVerleg Prostitutie. 
- Binnen de stichting Erotikeur moet de taak van de Rode Draad 
overgedragen worden aan Prosex. Nanette schrijft een brief van de 
RD aan Erotikeur. Een afschrift van de brief naar Prosex en naar 

·MGS (voor bespreking via LPO) . 
/ - Bestuur van Prosex - bestuur van VER zitten voortaan in de BOP. 

Hoe gaat dat met onderhandelen want er zal een conflict kunnen 
ontstaan terwijl er bij stemming maar twee partijen zijn. 
Voorzitter is onafhankelijk en neemt niet deel aan de stemming; 
hij kan weI een onderhandelingspositite innemen voor de 2 
partijen. 

/'.	 - Het secretariaatswerk rouleert per jaar. Prosex begint hiermee 
tot volgend jaar november. 
We hebben gemiddeld 1 maal per maand vergadering. Hans noteert 
agendapunten van de VER en stuurt deze op naar de Prosex Postbus. 

II Publiciteit 
Henk schrijft een stuk over Prosex aan aIle exploitanten om hun 
onwetendheid op te lossen. Dit verhaal moet door Prosex nagekeken 
worden. Henk stuurt model Facilitair Bedrijf van hem naar Prosex. 
Probleem facilitair bedrijf voar belastingen is dat BTW wegvalt 
i.v.m. verhuur.
 
Publiciteit over Prosex moet ook met VER afgestemd worden, zodat
 
er een eenduidig verhaal naar buiten komt. Henk = PR VER
 
Margot = PR Prosex.
 

Volgende vergadering: 6 december 11.00 uur, in Woerden - tot 
uiterlijk 14.30 uur. 


