Notulen vergadering 20 –2 – 2002
Aanwezig : Terry, Metje, Sietske, J., G. , Ch., M. , Jan, M., en twee nieuwe krachten, R.en
G..
Jan opent de vergadering, en vertelt over de huidige stand van zaken. Op dit moment hangen
we tussen twee subsidieperiodes in, en wordt er weer een hevige strijd met de politici
gevoerd. Er is toegezegd dat we volgende week subsidie krijgen.
Het Ministerie van Justitie en VWS moeten de stichting gaan betalen, het Ministerie van
Sociale Zaken is voor het financieren van de Vereniging gevraagd.. Als het geld loskomt,
kunnen wij ook losbarsten. (NB: op 8 maart is er nog steeds geen bericht binnen)
Er liggen bergen werk, een groot nieuw terrein, leuk maar inspannend. We willen 1x per
maand vergaderen en het zou leuk en handig zijn als er werkgroepjes ontstaan.
Jan somt nog wat andere clubs op met wie we veel te maken hebben.
De Mr A. de Graafstichting is tegenwoordig meer een kennis- en beleidsadviseringcentrum,
ooit is deze stichting opgericht vanuit het idee dat de prostituee een slachtoffer is dat gered
moet worden. De STV (Stichting Tegen Vrouwenhandel) coördineert de hulp aan slachtoffers
uit het buitenland en de SOA Stichting (Seksueel Overdraagbare Aandoeningen) maakt
materiaal dat wordt verdeeld door de GGD-en. Er is nog een hele kleine klantengroep die
meepraat in het LPO ( Landelijk Prostitutie Overleg)
(Op het internet is ook een klantensite die interessant is om te bezoeken
http://groups.yahoo.com/group/Hollander
De Huiskamers op de tippelzone zijn in het overleg dat LOT heet, georganiseerd.
In de VER ( Vereniging Exploitanten Relaxbedrijven) zijn privéhuizen en clubs
georganiseerd.
De Excellent Groep is een selecte vereniging van clubs die zichzelf de top vinden, en tenslotte
is er nog de SOR ( Stedelijk Overleg Raamexploitanten)
-In o.a Alkmaar, Groningen en Deventer zijn verenigingen voor prostituees die min of meer
opgericht zijn door en/ of met steun van exploitanten. De Rode Draad heeft hier vragen bij.
Vrouwen zijn vaak gedwongen lid i.v.m het in orde maken van papieren: aanvraag
Verginning tot Verblijf en Werkvergunning, inschrijving bij Kamer van Koophandel. Dit
willen de exploitanten hebben omdat ze daarmee kunnen aantonen dat de vrouwen zelfstandig
en legaal willen werken. De exploitanten hopen zo sluitingen van hun bedrijven (die ze
riskeren als ze aan illegale vrouwen verhuren) te voorkomen.
-K. en Sietske vertellen over misstanden, vrouwen weten niet altijd dat de juridische
procedures onzeker zijn, wat hun rechten zijn en er is altijd een tussenpersoon met het contact
met de buitenwereld; en ze moeten veel voor de diensten van advocaten en het lidmaatschap
betalen..
-Vrouwen moeten hoge kosten betalen voor het lidmaatschap van deze verenigingen. We
horen bedragen van 60 euro per week.
-Via juridische trucs wordt het verblijf half gelegaliseerd: de MVV( Machtiging Voorlopig
Verblijf) wordt aangevraagd, natuurlijk tegen betaling, en dan mag de vrouw de uitslag van de
beslissing in Nederland afwachten. Officieel mag e echter niet werken. Dit wordt door de
politie dan vaak wel gedoogd. De vrouwen kunnen dan denken dat ze legaal zijn, wanneer de
gemeente en de politie echter anders willen, kunnen ze zo vanachter de ramen worden
gekieperd.
We hebben een uitgebreid gesprek over de Bulgaarse maffia die de mazen in de wetten
proberen te vinden.
Metje weet dat buitenlandse vrouwen in Deventer allemaal een huurschuld hebben.

Hetzelfde is in Groningen aan de hand, weet Jacqueline, vrouwen worden veel bedreigd.
J. merkt op dat in het veld vrouwen alleen lijken te horen wat ze willen horen, ze verdiepen
zich totaal niet in de wet, en worden vaak boos op ons, alsof wij de wetten bedacht hebben.
Om hier legaal te mogen werken, moeten vrouwen al in het land van herkomst papieren
regelen. Dit weten ze niet, en het gebeurt niet. Vrouwen worden soms verkocht en uitgebuit,
en durven niet terug. Hier ligt een taak voor ons. Wij moeten organisaties in andere landen
voorlichten over onze wetten. K. weet dat de kranten in bijvoorbeeld Letland alleen schrijven
dat prostitutie hier legaal is, maar niets over de bureaucratie. Zij is bezig om contact te leggen
met Oost Europese organisaties om de juiste info te verspreiden.
Het grote nadeel van de slechte boodschap die wij de Oost Europese vrouwen moeten
vertellen, lijkt dat wij als Rode Draad er op afgerekend worden.
We moeten nog duidelijker zaken uit elkaar rafelen voor vrouwen die hier mogen werken.
Wij zijn er allemaal niet van overtuigd dat het onze taak is om de weg open te breken voor
buitenlandse vrouwen.
J. weet dat het zelfs Nederlandse vrouwen nog steeds erg moeilijk gemaakt wordt om ‘wit’ te
werken doordat bv. kamerverhuurders weigeren bonnen te geven voor kamerhuur.
Wij vinden dat voor prostituees dezelfde wetten moeten gelden als voor andere arbeiders. Er
moet een minimumloon komen voor vrouwen in loondienst, en huisvesting moet beter.
T. meldt dat de Excellentgroep een vereniging voor zelfstandig werkende prostituees heeft
opgericht. Ze hebben haar als adviseuse gevraagd. Ze willen eigenlijk helemaal geen
vereniging oprichten, maar ze vinden dat wij het niet goed doen, daarover wordt nu door ns
met hen onderhandeld.
De Rode Draad kan nog steeds geen antwoord geven op de vraag wie zelfstandig is en wie in
loondienst. Het antwoord op deze vragen ligt bij de Belastingdienst, het GAK en de
verzekeringsinstanties.
Als we een vereniging zijn, kunnen we meer druk zetten op deze en andere instanties.
Er moeten nog steeds veel regels aangepast en op één lijn gebracht worden. Regels
verschillen per regio te veel en er is veel tegengesteld beleid.
Bij normalisatie hoort een vakbond!
We hebben contact met www.noab.nl een beroepsvereniging voor administratiekantoren.
Doel is een betrouwbare lijst van boekhoudkantoren op te zetten.
We willen realiseren dat de Rode Draad als postadres voor de belastingen kan dienen.
De cursus van het FNV ligt er!
Besloten is dat we de cursus graag over twee weekeinden verdeeld willen hebben. Data
moeten nog geprikt worden.
De vereniging moet zo snel mogelijk op eigen benen staan.
We hopen dat er steeds meer vrouwen zijn die zich hun zelfstandigheid realiseren, en zich
willen realiseren in een vakbond.
Stichting en Vereniging moeten naast elkaar blijven bestaan.
*T. y zegt dat het ons streven moet zijn om aan vrouwen uit te leggen hoe ze uit de nieuwe
situatie hun slaatje moeten slaan, m.a.w wat levert het hen op i.p.v wat leveren ze allemaal in.

*Ma heeft op 21 Maart een gratis en anonieme studiedag over dit onderwerp georganiseerd in
Rotterdam, waar ook de belasting één en ander uit komt leggen.
De Rode Draad moet iets organiseren dat landelijke impact heeft.Er moeten ook vervolgdagen
over andere onderwerpen komen.
We willen meerdere regiokantoren openen en via de vereniging meer mensen in dienst
nemen.
Aan iedereen de vraag om na te denken over een televisiespotje.(Vergelijk Postbus 51)
J.. meldt nog dat veel vrouwen zich weer afmelden bij de belasting, omdat er zo weinig
aftrekposten zijn en omdat de belastingdienst ook niet komt controleren.
We plannen het veldwerk tot 21 Maart in Rotterdam. M. heeft het schema en werkt dat uit.
Mu. gaat een planning maken voor de rest van Nederland.
Tot slot zijn we uitgenodigd om naar de opening van de tentoonstelling “ 400 jaar prostitutie
in Amsterdam” in het historisch museum te komen. Dit is op 8 maart om 17.00 uur. Laat even
op tijd aan Mu weten of je mee wil.
Mu.

-------------------------------NAKEKOMEN MEDEDELING
Beste dames en heer,
We hebben op 3 april om 11 uur een afspraak op het kantoor van de Rode Draad, om verder
over de vereniging plannen te maken. (Hiervoor volgt binnenkort als bijlage het verslag van
de vorige keer). Een agenda komt er nog later aan.
Aansluitend schuift om 14 uur Dick Hamaker van de FNV Bondgenoten aan, om de volgende
zaken door te nemen:
- welke diensten kan een vereniging aanbieden (voor zelfstandigen en voor werknemers)
- relatie met ZZP bond,
- welke diensten aan illegale prostituees
- voor en nadelen van zelfstandig en van in loondienst
- bespreken: de twee concepten arbeidsovereenkomst (worden per post toegezonden)
- omgang van vereniging met exploitanten (bemiddelen in conflicten; bemiddelen naar
werkplekken)
- organiseren voorlichting
- ............
Met vriendelijke groet,
Jan

