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1. Functie van de CVA-bouwcommissie
De bouwcommissie onderzoekt of een ingezonden Anker ontwerp geschikt is om te worden
opgenomen in de CVA-catalogus van nieuwe ontwerpen
2. Leden van de bouwcommissie
a. De bouwcommissie bestaat uit tenminste drie leden waarvan een voorzitter
b. Alleen leden van de CVA kunnen lid zijn van de bouwcommissie
c. Een lid mag zelf ook ontwerpen indienen. Dit lid wordt echter uitgesloten van de
beoordelingsprocedure van het ontwerp.
3. Correspondentie
De externe correspondentie loopt via de voorzitter. De voorzitter verzamelt de ingezonden
ontwerpen en verdeelt ze onder de leden. Hij communiceert met de ontwerper en zendt de
goedgekeurde ontwerpen door voor opname in de CVA-catalogus.
4. Beoordeling van een ingezonden ontwerp
Voor kleinere ontwerpen tot aan NF24 door tenminste twee leden van de bouwcommissie,
daarboven is een review door een enkel lid voldoende. Op grond van hun beoordelingen komt
de commissie tot een gezamenlijk rapport.
5. Criteria beoordeling
1. Kan het ontwerp gebouwd worden met de stenenset waarvoor het bedoeld is? Alleen
ontwerpen voor stenensets uit NF6 tm NF34 worden toegelaten in de uitvoering die
wordt geleverd door Anker Steinbaukasten GmbH. Het is echter wel toegestaan kleine
toevoegingen te gebruiken met gemakkelijk verkrijgbare replica metaaldelen van de
GKBr-, VE- of DS serie (klein bruggetje, balustrade van een balkon of een hekje van
brugrelingen).
2. Wordt minimaal 75% van het totaalgewicht van de bedoelde stenenset functioneel
gebruikt? Van deze regel kan in bepaalde gevallen worden afgeweken, bijvoorbeeld als
er veel dakstenen overblijven bij een gebouw met uitsluitend platte daken.
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3. Is het bouwwerk voldoende stabiel? Er mag geen lijm of dubbelzijdig tape voor nodig
zijn. Uitgezonderd specialiteiten zoals een fragiele lantaarn. Papier of karton om
ongelijkheden van de stenen op te vangen is wel toegestaan.
4. Kan het ontwerp met normale inspanning worden gebouwd zonder extreme eisen te
stellen aan de motoriek van de bouwer?
5. Zijn er fouten, onnauwkeurigheden of onduidelijkheden in het ontwerp?
6. Is het ontwerp esthetisch voldoende bevredigend?
6. Overleg
De commissie overlegt in een bijeenkomst of schriftelijk, telefoon of virtueel contact om tot een
definitieve beoordeling van het ontwerp te komen. Aan dit overleg moeten tenminste twee
leden deelnemen. De voorzitter vat het besprokene samen in een definitieve beoordeling en
zendt die aan de ontwerper.
7. Procedure na definitieve beoordeling
De definitieve beoordeling resulteert in een van de volgende acties:
1. Ontwerp wordt ongewijzigd geaccepteerd voor opname in de catalogus
2. Ontwerp wordt na geringe wijzigingen door de commissie en met instemming van de
ontwerper doorgezonden voor opname in de catalogus
3. Ontwerp wordt teruggezonden naar de ontwerper met het verzoek bepaalde
wijzigingen aan te brengen
4. Ontwerp wordt met opgave van redenen teruggezonden naar de ontwerper als
ongeschikt voor opname in de catalogus.
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