====== Agenda/Notulen: Sekswerk 2019-01-08 ======
* Aanvang 20:00 uur
* Sluiting
* Locatie: Mumble
* Aanwezig : Edwin(vz), Henkhenk, Sander, Danny(nt), Leontien
* Afgemeld: Foxxy, Sjoerd
Relevante informatie
•
• Notulen vorige vergadering: https://pad.piratenpartij.nl/p/sw-2018-11-13
• Notulen volgende vergadering: https://pad.piratenpartij.nl/p/sw-2019-01-22
• Overzicht sekswerk: https://pad.piratenpartij.nl/p/sekswerk
• Literatuur:
• https://pad.piratenpartij.nl/p/sekswerk-literatuur
http://www.oapen.org/search?identifier=627654
•
•
•
•
•

Overzicht organisatie (achterhaald):
https://nl.glassfrog.com/organizations/ ..
https://nl.glassfrog.com/circles/26270

•
•
•
•

Wiki Permanente Campagne:
https://wiki.piratenpartij.nl/werkgroep:
Lopende acties/projecten Permanente Campagne:
https://trello.com/b/ ..

1. Opening
2. Vaststellen notulist: Danny
3) Agenda
•

•
•
•

Project Fotobescherming
• Sander (uitvoering) en Sjoerd (aansturing en budgettering). Dylan en Tim
hebben ideëen over de technische reaisatie. Één van de alternatieven, IR lijkt
minder veelbelovend dan verwacht. IR wordt in moderne apples en Samsungs
weggefilterd, moeten we testen. Andere oplossingen lijken duurder uit te
vallen.
Zandpad
• Parkeren; Noch Utrecht, noch Proud is vanavond vertegenwoordigd.
Ugly Mugs
• Henk: P&G, onderdeel Soa-Aids, verwerft fondsen.
• Henk wat kunnen de piraten bijdragen?
Fysieke vergaderlocatie
• Voorstel: Het oude gebouw van het Comeniuslyceum in Amsterdam West
(vlakbij Station Lelylaan). https://www.monsieurdame.nl/ Monsieur+Dame
Overdag (Sander en Danny kunnen dan niet): di wo do , do en vr ook 's

avonds tot 23:00, za vanaf 16:00 tot 23:00. Onder 15 personen geen
aanmelding nodig. Vergaderen gratis, consumptie € 2.50.
• Vaststellen vaste vergaderdata (frequentie was al overeengekomen op 13/11/2018)
• Voorstel: Tweewekelijks Dinsdag 20:00, miv vandaag, aldus besloten.
• SIB Meeting in Utrecht op 15 januari https://www.sib-utrecht.nl/alle-posts/sekswerkeen-bijbaan-om-trots-op-te-zijn/ Henk gaat.
4) Rondvraag
Henk:
Eind 2018 is er een dissertatie verschenen over sekswerk in NZ. Er was aandacht voor in het
programma van Jort Kelder.
https://www.nporadio1.nl/dr-kelder-en-co/onderwerpen/485150-een-rationele-aanpak-voorsekswerkers
We willen graag een exemplaar. € 62.50, vragen we aan bestuur
https://www.bju.nl/juridisch/catalogus/decriminalization-of-sex-work-1
https://www.boekenroute.nl/gasten/gtn1Boek.aspx?ISBN=9789462368842
Leontien:
Er is een artikel over My redlight verschenen met totale misquotes van
"Verhouding met gemeente weer eens kapotgeschreven door de journalisten", aldus J.
Wat kunnen wij hiermee? Leontien neemt daarvoor contact op met Velvet.
===========================Acties 8/1/2019:============================
•

Fotobescherming
•
Onderzoek haalbaarheid - Sander
•
Budget aanvragen bij bestuur - ligt bij Sjoerd - bewaking:
• Achterhalen status Zandpad en Europalaan = Edwin
• Ugly Mugs: De Piraten expertise aanbieden - Henk
• Fysiek vergaderen: Leontien doet voorstel.
• Aanvullen literatuurlijst met de recente dissertatie over sekswerk in NZ
Sluiting: 21:10

