
 

 
 

      

 

 
 

  

 
                      Aanmeldingsformulier 

  

          

 
               Heel Ermelo Bakt 

  
          Molen De Koe is jarig! 
          Bak een cake voor de molen.  

De lekkerste cake zal als jubileum cakemix in het assortiment van onze 
Molenwinkel worden opgenomen!  

                            
 Naam deelnemer :             
 E-mail deelnemer :             
 Telefoonnummer deelnemer :             
                   
 

          Voorwaarden: 
        - Als basis gebruikt u de boerencakemix uit onze Molenwinkel. Als u het aanmeldingsformulier 

  invult en inlevert in de Molenwinkel, ontvangt u de boerencakemix inclusief 5 eieren cadeau! 
 - Voeg zelf uw ingrediënten toe om er een speciale jubileumcake van te maken 

  - Lever de door u gebakken cake in op zaterdag 19 mei a.s. tussen 10.30 en 11.00 uur in de tent  
  van Heel Ermelo Bakt op het Molenaarsplein 

      - Naast de cake, levert u ook het 'inleverformulier' in dat u meekrijgt als u dit aanmeldingsformulier 
  invult en inlevert in de Molenwinkel  

       - Het aanmeldings- en inleverformulier staan ook op onze website 
   - Zorg ervoor dat u het recept en de baktijd van de door u ingeleverde cake op het inleverformulier  

  noteert en het inleverformulier, samen met uw jubileumcake, op 19 mei a.s. afgeeft 
  - Indien u geen receptuur en baktijd inlevert, zijn wij genoodzaakt u uit te sluiten van de wedstrijd 

- De door u gebakken cake wordt, na de beoordeling door de jury, op 19 mei a.s. in plakken  
   verkocht, waarbij de opbrengst ten bate van Stichting Molen De Koe is 

   - Bij deelname gaat u ermee akkoord dat de cakemix van de winnaar in productie wordt  
   genomen en zal worden verkocht in o.a. de Molenwinkel van Molen De Koe. De opbrengst 
   hiervan komt geheel ten bate van Stichting Molen De Koe 

    - Vrijwilligers van Stichting Molen De Koe zijn uitgesloten van deelname 
   - Over de uitslag van de jury kan niet worden gediscussieerd 

    - Foto's en informatie over de wedstrijd publiceren wij in de diverse media; u gaat hiermee  
   akkoord.  

        
          DOE MEE AAN HEEL ERMELO BAKT!  

SCHRIJF U IN VIA DIT AANMELDINGSFORMULIER! 

          De uiterste inschrijfdatum van Heel Ermelo Bakt is zaterdag 12 mei 2018! 
          Als u het aanmeldingsformulier op onze website downloadt, kunt u deze printen en in de  

 Molenwinkel van Molen De Koe inleveren om in aanmerking te komen voor de boerencakemix 
en eieren! 

        



 

 

 
 

      

 

 
 

  Inleverformulier cake 
          Heel Ermelo Bakt 
          Molen De Koe is jarig!  

Ik heb de volgende cake voor de molen gebakken! 

          (Dit formulier levert u, samen met uw jubileumcake, in op 19 mei a.s.) 
                            

 Naam deelnemer :             
 Naam cake :             
 E-mail deelnemer :             
 Telefoonnummer deelnemer :             
 Eigen bakblik/schaal mee? :             
                   
 

          Mijn recept is als volgt: 
                                    

 De ingrediënten :             
   

  
            

   
  

            
 De temperatuur van de oven :             
 De baktijd  :             
 Overige notities :             
                   
 

          Voorwaarden: 
        - Als basis gebruikt u de boerencakemix uit onze Molenwinkel  

    - Voeg zelf uw ingrediënten toe om er een speciale jubileumcake van te maken 
  - Lever de door u gebakken cake in op zaterdag 19 mei a.s. tussen 10.30 en 11.00 uur  

   in de tent van Heel Ermelo Bakt op het Molenaarsplein 
     - Naast de cake, levert u ook dit 'inleverformulier' in  
     - Zorg ervoor dat u het recept en de baktijd van de door u ingeleverde cake op dit formulier  

   noteert en dit formulier op 19 mei a.s. samen met de cake afgeeft 
   - Indien u geen receptuur en baktijd inlevert, zijn wij genoodzaakt u uit te sluiten van de wedstrijd 

- De door u gebakken cake wordt, na de beoordeling door de jury, op 19 mei a.s. in plakken  
   verkocht, waarbij de opbrengst ten bate van Stichting Molen De Koe is 

   - Bij deelname gaat u ermee akkoord dat de cakemix van de winnaar in productie wordt  
   genomen en zal worden verkocht in o.a. de Molenwinkel van Molen De Koe. De opbrengst 
   hiervan komt geheel ten bate van Stichting Molen De Koe 

    - Vrijwilligers van Stichting Molen de Koe zijn uitgesloten van deelname 
   - Over de uitslag van de jury kan niet worden gediscussieerd 

    - Foto's en informatie over de wedstrijd publiceren wij in de diverse media; u gaat hiermee akkoord 
 


