BMA Bijeenkomst regio West 27 juni 2016
Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering van de BMA bleek er door de aanwezige leden van onze regio
wel degelijk belangstelling te bestaan voor samenkomsten. Ondergetekende heeft alsnog de ruimte
in Voorschoten gereserveerd en met behulp van onze nieuwe voorzitter Anne Marie van der Veen
een studieavond georganiseerd.
Er zijn 15 leden gekomen en namens het bestuur was naast Anne Marie ook Bas van Loo aanwezig.
Bas is de segmentafgevaardigde voor de kleermakers. Na een rondje kennismaken wilde Anne Marie
graag van ons weten wat de vereniging voor ons, als regio, kan doen.
Er volgde een levendige discussie over:
# Onder de aanwezigen zijn 7 modevakschoolhoudsters en zij zien dat er een geheel nieuwe lichting
cursisten aankomt die op een geheel eigen wijze aan het leren gaan. Het internet en digitale
leermogelijkheden staan voorop. Alles wordt met plaatsjes en foto's vastgelegd. Daarbij missen zij
goede docenten die hun de echt fijne kneepjes en couturetechnieken kunnen aanleren.
De nieuwe generatie is ook erg bezig om inkomen te verkrijgen en hiervoor werk te vinden. De
tijdfactor om de broodnodige technieken te oefenen ontbreekt dan. Met z'n allen vragen wij ons af
of er wel genoeg jonge mensen ons vak willen leren, ook op Europees niveau.
# Couturiers houden de BMA wel in de gaten want zij hebben altijd goede kleermakers nodig. Het
hebben van inzicht in stof verwerken, stoffenkennis en patroonkennis is een must! Alleen met heel
goede reden bezoeken zij de landelijk dagen.
Nelleke Rimmelzwaan is betrokken bij een nieuw project op het ROC Enschede. Vanaf 14 november
tot de zomervakantie 2017 worden regelmatig workshops gegeven over aparte zakken en
technieken.
# De website blijkt niet zo handig te werken om leden te zoeken die voor klanten kleding maken.
Er zal nog eens moeten worden gekeken hoe dit kan worden verbeterd en/of gebruiksvriendelijker
kan worden gemaakt.
# Bas van Loo stelt zichzelf voor en daarnaast komen een aantal zaken aan de orde zoals: Spot on
Jobs, Skills op ROC, Götenborg, YFTT, EMTC en WMTC. De ROC's kunnen niet altijd voldoen aan de
vraag voor naaitechnieken en daarop kunnen de modevakscholen wellicht anticiperen. Zij zitten in
het segment na de middelbare school en de modevakopleidingen staan ook open voor volwassenen
en herintreders. Ook wordt er bij BMA nagedacht over het aanpassen van het traject naar de Young
Fashion Taillor Trophy ; b.v. eerst voorrondes en daarna eindrondes, moodboards en eindproduct.
# De stof voor het vergelijkend model is meegenomen door Nicole Buurman (damesmodel) en
Magda Moes (herenmodel)
Voor het technische gedeelte bij het tweede deel van de avond hebben Bas en Anne Marie voor
iedereen een stukje -, en een reep, katoen meegenomen. Alle leden kunnen zo met het
meegebrachte handnaaigerei eenvoudig meedoen om een paspel met knoop in het midden te
maken. Het was nog niet zo eenvoudig maar, eenmaal de truc doorhebbend,was dit toch een leuk
"leermomentje" voor iedereen.
Alle aanwezigen waren het erover eens dat we na de vakantie weer een frisse start zouden moeten
maken en Yolanda Zantingh gaf zich op om een leuk onderwerp te bedenken.
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