
Discnssiedag van 20 maart 1994
 

Op 20 maart j .1. had de Rode Draad eeo discussiedag georganiseerd yoor ooze collega
hoeren, voor jullie dus! Tijdens deze dag hebben we ecn aantal onderwerpen aangesneden 
die voor ons hoeren, belangrijk zijn om te weten. IIieronder voIgt, voor de mensen die 
onverhoopt niet Konden komen en toch gelnteresseerd zijn, eeD verslag van deze dag. 

Voor deze dag hadden we eeo plek 
gekozeo die voor hoeren uit aUe hoeken 
van Nederland makkelijk te bereiken is. 
Dit werd D'oude Tram, vlakbij het 
centraal-station Amersfoort. Vanaf tien 
uur kwamen steeds wat mensen 
binnendruppelen. En om omstreeks elf 
UUT, na het eerste bakje koffie, besloten 
we te beginnen met de discussie. 
Ondertussen waren er ruim twintig 
mensen. We plaatsten wat tafels in eeo 
kring en begonnen met kennis te maken 
met elkaar. Er waren hoeren en met
hoeren, bestuursleden en medewerkers 
van de Rode Draad. Langzaam kwamen 
we op gang, het was tenslotte 
zondagochtend! De discussie begon met 
het ondcrwerp belastingen. De indruk 
bestaat dat in sommjge gemeenten, zoals 
Utrecht en Amhem, de zedenpolitie innig 
samenwerkt met de belastingdienst. 
Doordat wij vaak gcregistreerd staan bij 
de zedenpolitie is deze samenwerking 
natuurlijk een ernstige schending van 
ooze privacy. Wij willen best belasting 
betaJen, maar dan moet daar weI wat 
tegenover staan, zoals sociale 
verzekeringen. Wat we nog meeT 
besproken hebben is dat je als hoer een 
kasboekje bij moet gaan houden. Zorg 
dat dit kasboekje niet bestaat uit ren 
aantaJ losse blaadjes want dat komt bij de 
helastingen met vertrouwd over. Neem 
bijvoorbeeld een schrift. Bewaar alIe 
honnen van de uitgaven die je doet, 
Dummer ze en schrijf ze in je kasboek, 
hou tevens bij hoeveeJ inkomsten je hebt. 
Het is belangrijk dat jij zelf aangifte 
doet, want wanneer je aangeslagen wordt 
kun je in een lullige situatie terech! 

-komen. In dit laatste geval ben jij 

namelijk degene die zich moet 
verdedigen, terwijJ in het eerste geval de 
belastingen moeten bcwijzen dat iets niet 
kJopt. 
Nou, na deze verhitte besprekingen was 
het tijd geworden voor de lunch, 
heerlijke broodjes met soep, even 
uitblazen hoor! 
Toen iedereen een beetje bijgekomen was 
en nieuwe energie had opgedaan gingen 
we de tweede ronde in. Oit ging over 
kleine zelfstandigen. Over de geboden en 
verboden binnen clubs e.d. We bebben 
gepraat over het weigeren van klanten, 
het verplicht alcohol drinken, de 
werktijden , en het betalen van boetes. 
Wij vinden dat de exploitant geen invloed 
mag hebben op de keuze van onze 
klanten, op de inhoud van ons werk en 
op de door ons gehanteerde tarieveo. 
Graag willen wij dat de exploitant zich 

_beperkt tot bet scheppen van de 
voorwaarden waarin wij ons werk kunnen 
doen, bijvoorbeeld de gelegenheid -geven 
tot het werven van klanten, karners 
verhuren, verstrekken van schoon 
linneogoed etc. 1)it soort bedrijven 
mogen van ons weI in aanmerking komen 

,voor eeo 'gedoogverklaring' van de 
gemeente. 
Op dit moment kun je met zelf een 
raambordeel bcginnen, omdat de 
gemeenten eeo bevriezing van het aantal 
raambordelen hebben afgekondigd . Wei 
kun je natuurlijk eeo bestaand 
raambordeeJ kopen. Ondertussen was het 
al half vijf en tijd om de discussie te 
stoppen. Voordat we er allemaal vandoor 
gingen namen we DOg effe informeel ceo 
borrel. Ret was eeo prima dag! 

11.
 


