@jt dA3 W#I/cfttJi...
We zijn aangekomen in de laatste maand van het jaar. Een erg drukke periode
door een aantal grote acties zoals; De nieuwe Blacklight, die begin februari
alweer verschijnt; De posteractie, daar straks meer over.
Verder lopen er de k1einere activiteiten zoals: De vechtlessen, sinterklaas, het
kerstuitje naar Ouitsland, werkgroep eigen bedrijf, en de veteranenborrel voor
oud~Rode Draders.
Ook op het gebied van beleid ten aanzien van hoerenzaken zijn we bijzonder
actief. De media heeft ons de afgelopen twee maanden weer geregeld
benaderd, een enkele keer haalden we het nieuws.
Ook nemen we deel aan een aantaJ overlegcommissies rondom
prostitutiezaken. Eens in de maand wordt er vergaderd en het een en ander
besproken. Zo is er het "Landelijk Prostitutie Overteg", in dit over1eg zitten de
Exploitanten, Klanten, De Mr. De Graafstichting en de Rode Draad. Tijdens de
vergaderingen worden ervaringen uitgewissellt In geval van gedeelde
belangen, zoals de actieve belasting diensten of wetgeving, wordt er gezamelijk
actie genomen.
Ook nemen we deel aan het arbeidsvoorwaardenover1eg. Hierin over1eggen we
met de expfoitantenvereniging de V.E.R. Het discussieonderwerp is, de
arbeidsverhouding tussen exploitant en prostituee.
Oit zijn enkele belangrijke bijdragen die we leveren aan de beleidvorming
rondom hoerenzaken. In de Komende Vluggertjes zullen we jullie op de hoogte
houden van de ontwikkelingen.
In de afgelopen maanden zijn we weer het land in geweest, misschien wei bij

jou aan het raam. Verderop in dit blad kun je daar alles over lezen.
De posteractie is een idee waar we at geruime tijd mee bezig zijn geweest.
Volgende week zullen de eindresultaten op tafelliggen. Dit zijn vier
verschillende posters die aangeven dat prostitutie een gewoon beroep is. De
slogans op de poster zullen dat duidelijk maken; "Mag het ietsje meer zijn, Van
9 tot 5 geopend a.a Een hele leuke actie en de posters zijn schitterend. Je
kunt ze bezichtigen op het kantoor.
De ve~aardag van de goed (g)heiligman werd dit jaar op 2 december gevierd.
Hutje mutje was het, in de met kaarsen verlichte Rode Kamer. Het was vanaf
het begin al heel gezellig. Helaas kon de ouwe heer zeit niet komen, maar dat
was achteraf eigenlijk zo erg nag niet. De kadootjes en gedichten waren 50ms
behoor1ijk smerig. Zo werden er vunzige slipjes uitgepakt, dildo's en 8M ~
apparatuuL Maar er waren gelukkig ook "nette" pakjes bij, hoor Sinterklaas! We
onderbraken de avond even voor het programma "Wie van de Orie". De
hoofdpersoon van dat progamma, Jacqueline, was op dat moment namelijk ook
in de Rode Kamer.
Tot zover ons verhaaJ, weli< ze!
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