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Beste redactie,
Ik welk nu een joar of dne 1U een
sexclub en moet eerlijk zeggeI1
dot ik het doar erg noor m'n zin
heh. Over het algemeen komen
er m de dub leuke klan ten en ik
verdien oak niel beroerd. Met de
baas en mijn collega's heb ik een
redelijke verhouding maar sinds
kart begin ik problemen Ie krij
gen mel de financiele verdeling
binnen d~) club.
Enige moonden geleden deelde
de baas mee dot hij nu oak BTW
voor ons moet goan belalen dus
dot hi] gedwongen werd am 60/40
te guon afrekenen Lp.v. 50/50.
Nou, hier kots ik dus echt spon
toan van, volgens mij betoald
miin baas niel eens belastmg en
als hij het weI doet, dan betault
hij dat vast niet over hel bedrog
dot hij werkeliik verdient.
Nu overweeg ik 01 geruime tijd
om zelf noar het belastingkan
tqor Ie goon voor informatie over
wit werken.Want wal ik me nu af
vraag is; betaald mijn baas echl
BTW voar mij, en a1s ik zeli belas
Illig go belalen. moet jk dan oak
nrw betalen of blijft mijn baas
dot voor mii doen?
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Als ik zelf namelijk oak BTW
moel betalon kan hij mooi de pot
op met zijn exIra 10%. nietwaar?
Kunnen julhe mlj aan dil soort in
farmotje helpen of. als dat niet
mogelijk is ,kunnen jullie mij don
informeren woor lk dun tere<.:ht
kan met dil soort vragen'?
Alvasl bedankt voor Jullie even
tude reactie en lot schrijfs,
Liefs van Paulo v. S.

Beste Paula,
JOllW baas is nict de enige die de

geldverdcling wil wijzigen in zijn
voordeeJ. Wij knjgen regeJmatig be
richtcn van hocren over dit soort
misstanden. Tk heb de belasting
dienst gebeld am uit re 7.oeken hoe
her precies zit. Elders in dir blad
vind je een heel aniket over bdas

ting betalen. We hopen dat je da:lt
wat
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Beste redoctie, collega's,
Ik heb me in mijn (raam)werk 01
tijd erg loten intimideren door
het begrip ·goede hoer', Waren
het geen collego' 5 ( of moet ik
concurenten zeggen) die me ver

telden dot ik mijn werk niet goed
deed dan waren er wel huisba
zen of klonten die ik ruirnschoots
de kans gaf me te kleineren in
miin vakkennis.
Maar wie bepaald nu eigenlijk
wat een goede hoer is? Er is uil
eindelijk geen enkele opleiding
die ie kunt volgen en de rest van
de maatschappij denkt dot pros
titutie een kwestie is von 'je ver
dient het makkelijk op ie rug en
doet ie poten uit elkaar'. Terwijl
ik ondertussen oak velen ( vooral
vrouwen) hoor zeggen dot ze
niets tegen prostilutle hebben en
zelfs bewondering voor de hoer
voelen moor 'he! zelf nooit ZQU
den kunnen'.
Kortom, ik denk dot niemand ei
genlijk weet wat een goede hoer
is, hoewel ik door zeIt natuurlijk
loch over nadenk en d.m.v. deze
brief andere lezers prabeer uit te
dagen zich hier eens over uit te
spreken. Ik zal zeIt hel (goede?)
voorbeeld geven.
Een goede hoer is iemand die:
Durft Ie kiezen voor hoar vak
Die trot!; is op hoar Hji
Sex een gezonde zaak vindl
Van mensen houdt

