Feestelijke start van Prosex
Op 1 september 1996 gaat
Prosex feestelijk van start.
Alles is in gereedheid ge
bracht om de eerste leden in
te schrijven. Trouwens, die
noemen we voortaan: 'mem
bers'. Zoals we bij de voor
inschrijving al hebben aan
gekondigd ligt er voor de
eerste 100 members een
aardige verrassing te wach
ten. Prosex koopt 100 hele
staatsloten. In aile prijzen
die daarop gaan vallen deel
je dan mee. Dus 100 keer
meer kans om iets be
hoorlijks te winnen. Voorts
verloten we een weekend
voor 2 personen naar Parijs.
Oh la la... Dus hoe sneller je
je aanmeldt des te eerder val
je in de prijzenl
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Wie kunnen er member worden van
Prosex?

die paar piek hoef je het nict te laten.

ledereen die meerderjarig en werkge
rechtigd is kan member worden. Je hoeft
niet full-time te werken. Je moet wei
professioneel je zaakjes regelen of door
Prosex laten regelen. Diverse instanties
gaan zich de komende tijd nadrukkelijk
met onze branch bezig houden. Artikel
250 bis zorgt er voor dat zwart werken
bijna onmogelijk zal worden. Immers
praktisch aile bedrijven zullen gedwongen
worden te werken met vrouwen die
"legaal" in de prostitutie werken. Ais je
bij Prosex je zaken hebt geregeld, heb je
de garantie dat je voor controles geen
angst behoeft te hebben. Het wordt ge
woon te link om zwart te werken. Na
heffingen en boetes te zijn torenhoog. En
je kunt niet bewijzen dat je veel minder
hebt verdiend. Dus ook als je binnenkort
van plan bent om te stoppen (en dat
misschien al wei een jaar gel eden van
plan was) meld je aan bij Prosex. Neem
geen onnodig risico. En trouwens voor

Hoe de inschrijving gaat
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Voor iedereen openen we een beveiligd
electronisch dossier met allerlei gegevens
inclusief sofi-nummer. We maken een
kopie van je Icgitimatiebewijs (bewaren
we bij een bank) en we leggen vast op
welke wijze we contact onderhouden.
Samen bepalen we hoe je financiele toe
komst eruit moet gaan zien. Welke ver
zekeringen heb je nu of later nodig. Hoe
staat het met je (fiscaal) verleden. Op
welke wijze doe je je boekhouding of
schakel je Prosex hiervoor in. Enfin, cen
stukje maatwerk. Vervolgens overleggen
wij (zonder jouw naam te noemen) met
de belastingdienst. Indien dit overleg
geen problemen oplevert meJden we je
meteen aan als zelfstandig ondernemer. Je
krijgt dan cen BTW-nummer en een
Prosex-pasje (pasfote meenemen). Voort
aan moet je belasting gaan betalen over je
inkomsten. Wij lorgen er echter veor
dat al je beroepskesten hierop in minde

ring worden gebracht. Ook de contribu
tie van Proscx zijn beroepskosten waar
van de belasting ongeveer de helft terug
betaald!

Prosex is he. vertrouwen waard
De grootste kracht van Prosex is ver
trouwen. Prosex vertrouwt op haar eigen
professionaliteit. De instanties waar we
de afgelopen maanden mee hebben ge
sproken en onderhandeld vertrouwen
ook op de aanpak en organisatie van
Prosex. Een heleboel collega's vertrou
wen op ProseK De Rode Draad heeft
vertrouwen in Prosex en ook diverse
clubs ondersteunen van harte de werk
wij:ze van Prosex. Reaal Verzekeringen is
de enige maatschappij in Nederland die
het aandurft om met prostituees in zee
te gaan. Zij moeten dan wei bij Prosex
zijn aangesloten, want anders is het ri5ico
voor de verzekeringsmaatschappij te
groot. Prosex heeft een heel grote kennis
van de branche. Prosex komt recht
streeks voort uit de business. Prosex zal
straks met echte cijfers kunnen aantonen
wat de werkelijke verdiensten in de pros
titutie zijn. Weg met aile wilde indian en
verhalen. Weg met aile extreem grote
aanslagen. Weg met aile vooroordelen.
Prosex verzamelt de echte cijfers. Dat
maat Prosex tot een uitermate belangrij
ke onderhandelings- en gesprekspartner
met de belastingdiensten, met de politie,
met de sociaIe diensten, met het minis
terie. Jij profiteert daarvan a!s eerste. Jij
wordt serieus genomen. Jouw opgaven
zijn correct. Jouw cijfers worden regel
matig gecontroleerd. Jij bout mee aan je
eigen goede toekomst. Samen met Pro
sex.

He.

Prosex~pasje

laten we het maar meteen even heel
duidelijk stellen. Het Prosex-pasje is geen
wettelijk erkend legitimatie-middel. Het is
wei een garar'ltie. Een garantie van je
Icgaliteit. Een garantie van je professiona·

liteit. Een garantie dat de boekhouding in
orde is. Een garantie dat je zelfstandig
ondernemer bent. Een garantie dat jij je
belasting betaalt. En daar moet niemand
over zeuren! De waarde van het pasje
moet in de praktijk van elke dag bewezen
worden. Tegenover iedereen kun je er
mee legitimeren (behalve politic en belas
ting). Niemand heeft ecn kopie van je
paspoort nodig. Prosex heeft een be
hoorlijk dicht validatie-systeem ontwik
keld. Om de echtheid van je pas te con
troleren kan men een speciaal telefoon~
nummer bellen. Wij noteren wie, waar
om, wanneer en ~p' welk nummer infor
matie vraagt. Wij controleren de gege
vens en bellen vervolgens terug. Wij
vragen tevens om een soort 'pincode'.
Aileen jij kent die. Van elk verzoek om
validatie brengen we je op de hoogte.
Wij twijfel (vals pasje in om loop) blok
keren we je pas en sturen je een nieuwe.
Prosex staat je niet aileen met raad ter
zijde. Ook met daad. De problemen die
jij tegenkomt kan iemand anders ook
tegenkomen. Wij zullen langzaam maar
zeker de gehele branche ervan overtuigen
dat een Prosex-pasje veel waarde heeft.
Slechts eenmaal behoef je je te legitime
ren bij Prosex.. Vanuit het elektronisch
dossier wordt een code gemaakt. Via
deze code verlenen wij aile diensten.
Ook je boekhouding gaat op code.
Slechts een of twee personen bij Prosex
hebben toegang tot de vertrouwelijke
gegevens. Deze gegevens worden
e!ektronisch 'ergens op de wereld'
opgeslagen. En natuurlijk niet steeds op
dezelfde plaats. Bij de belasting ben je wei
via je Sofi-nummer bekend. Wij kunnen
het echter zo voor je afspreken dat je bij
een inspectie wordt ingeschreven die
graag met Prosex wil samenwerken en
die garandeert dat ze jouw gegevens niet
aan andere instanties zal bekend maken.
Het is overigens ook vanzelfsprekend dat
je bij Reaal Verzekeringen bekend bent.
Ook hier zijn er maar enkele medewer
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kers die toegang tot jouw dossier hebben.

Kosten en aanmefdinq
De contributie van Prosex is voorlopig vastgesteld op fl. I 00. per maand. De administratie
kosten zijn eenmalig f1.400. De belasting betaalt hiervan de helft!
Om je aan te melden kun je contact opnemen met Prosex in Amsterdam. Wij maken een
afspraak met je voor het 'intake-gesprek'. Verzamel al je gegevens en neem een paar
recente pasfoto's mee. We spreken meteen af op welke wijze je de maandelijkse bijdrage
gaat voldoen.
Stuur je naam, adres en telefoonnummer naar Postbus 16422, 100 I RM Amsterdam of bel
06-32023060 (fl. I p/m).

AANMELDING
Naam:
Adres:
Postcode I Plaats:
Telefoon:
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P.S. De eerste 100 betalende members krijgen tot 1 januari 1997 50% korting
op het Iidmaatschap.

RAAMWERK
door: Jacqueline
Na drie jaar escortwerk besloot ik mijn geluk achter het raam te gaan beproeven. De
reacties uit mijn omgeving waren nogal negatief. "Call girl" klinkt nog wei glamourachtig,
maar raamwerk is voor cchte hoeren. En ook vroegen sommige mensen of de klanten
daar niet 'minder' zijn. Wat een onzin! (Misschien ligt hier cen schone taak voor de
stichting manlvrouw prostitutie om wat aan deze beeldvorming te docn).
Nee hoor, de klanten die ik binnenkreeg waren prima. Het was eerder het verschil in
werken wat ik zo moeilijk vond. Ik ben werkelijk een zakelijk ei, liet de klanten te lang
binnen of ik deed er tcvcel handelingen voor. En dan die zeikerds aan de deur of het ook
goedkoper kon, daar kreeg ik wat van!
Maar het meest tegen mijn natuur ging nog wei dat sex in diverse handelingen uiteen werd
gerafeld en elke handeling een prijskaartje kreeg. Er was niks spontaans meer aan.
Daarentegen vond ik het 'staan' achter het raam lang niet zo erg als ik me had voorge
steld. Ik word natuurlijk wei bekeken, maar ik kan hen ook bekijken, en ik moest vaak erg
om hun gedrag lachen. Vooral om de langslopende stelletjes, waarvan de vrouw haar man
stevig vasthield. De groepjes dronken toeristen waren wei weer een atknapper.
het was me na een aantal dagen al snel duidelijk waar mijn sterke en zwakke punten lagen.
Ongetwijfeld valt er in het raamwerk meer geld te verdienen dan in het escortwerk, maar
dan moet je het weI zakelijk kunnen aanpakken. Nee, laat ik het toch maar bij het escort
wcrk houden.
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