Twee maal artikel 13 van het reglement vak erkenning.
Eerste is het huidige artikel.
Tweede is het artikel met de aanpassing in geel zoals besproken tijdens de extra ALV op 17
november 2018 gehouden.
Eerste maal.
Artikel 13:
BMA Branche erkenning:
Dit is een schildje met het logo van de BMA voor heren- of dameswerk.
a) de BMA branche erkenning kan in twee stappen worden behaald. Deze twee deelnames kunnen in
twee opeen volgende jaren gebeuren, of over een periode van 3 jaar verspreid.
• De kledingstukken moeten geheel zelfstandig zijn gemaakt.
• Bij de eerste deelname moet er minimaal één stuk op niveau B met een minimum van 7,0 zijn
beoordeeld, behaald in categorie 1 of 3.
• Daarnaast moet het stuk uit categorie 2 op niveau B worden beoordeeld met minimaal een 7,3.
• Bij de tweede deelname (één of twee jaar later) moet er in categorie 2 een beoordeling op niveau A
zijn behaald. Daarnaast moet in een andere categorie ook een niveau A worden behaald.
• De modellen voor de tweede deelname moeten voor een andere persoon dan diegene die voor de
eerste deelname heeft geshowd zijn gemaakt en er moet aan de hand van foto’s van de eerste
deelname een verschil in maat en pasproblematiek worden getoond.
• De onder 4c genoemde kleding mag alleen voor de eerste deelname aan de vakwedstrijd worden
aangeboden.
b) Het schildje mag een lid gebruiken voor eigen activiteiten of in het bedrijf waar hij of zij
(aantoonbaar) een dienst verband heeft.
c) Wanneer men het lidmaatschap van de BMA opzegt, wordt men niet meer als zodanig vermeldt,
en moet men het Branche erkenning
schildje inleveren. Uiteraard blijft het schriftelijke bewijs dat het examen met goed gevolg is afgelegd
eigendom van de kandidaat.
Tweede maal met in geel de aanpassing.
Artikel 13:
BMA Branche erkenning:
Dit is een schildje met het logo van de BMA voor heren- of dameswerk.
a) de BMA branche erkenning kan in twee of drie keer deelnemen worden behaald. Deze twee of
drie deelnames moeten binnen 4 achtereenvolgende jaren plaats vinden.
• De kledingstukken moeten geheel zelfstandig zijn gemaakt.
• Bij de eerste deelname moet er minimaal één stuk op niveau B met een minimum van 7,0 zijn
beoordeeld, behaald in categorie 1 of 3.
• Daarnaast moet het stuk uit categorie 2 op niveau B worden beoordeeld met minimaal een 7,3
• Bij de tweede deelname (één of twee jaar later) moet er in categorie 2, een beoordeling op niveau
A zijn behaald. Daarnaast moet
in een andere categorie ook een niveau A worden behaald om de vakerkenning in twee deelnames te
verkrijgen.
Is er na dit 2e deel net niet voldoendepunten behaald in 1 categorie, (meer als 7,3 maar minder dan
7,99) en in een andere categorie wel niveau A behaald, dan dient binnen 2 jaar alleen voor deze

categorie een kledingstuk ingestuurd te worden. Dit 2e deel moet binnen 3 jaar na de 1e beoordeling
plaatsvinden. Wanneer dit in niveau A wordt afgesloten kunnen we de vakerkenning uitreiken.
• De modellen voor de tweede deelname moeten voor een andere persoon dan diegene die voor de
eerste deelname heeft geshowd zijn gemaakt en er moet aan de hand van foto’s van de eerste
deelname een verschil in maat en pasproblematiek worden getoond.
• De onder 4c genoemde kleding mag alleen voor de eerste deelname aan de vakwedstrijd worden
aangeboden.
b) Het schildje mag een lid gebruiken voor eigen activiteiten of in het bedrijf waar hij of zij
(aantoonbaar) een dienst verband heeft.
c) Wanneer men het lidmaatschap van de BMA opzegt, wordt men niet meer als zodanig vermeldt,
en moet men het Branche erkenning
schildje inleveren. Uiteraard blijft het schriftelijke bewijs dat het examen met goed gevolg is afgelegd
eigendom van de kandidaat.

