Reglement bakevenement “Heel Beemster Bakt”
1. Ter gelegenheid van 350 jaar Korenmolen “De Nachtegaal” organiseren de
vrijwilligers, verbonden aan de Stichting tot behoud van “De Nachtegaal”, dit
bakevenement.
2. Het bakevenement wordt gehouden op zaterdag 9 november 2019 in de Keyserkerk
te Middenbeemster.
3. Met dit bakevenement wordt beoogd het draagvlak voor de molen te vergroten en
de molenwinkel onder de aandacht te brengen.
4. Het bakevenement wordt opengesteld voor de inwoners van de Beemster,
Purmerend en de andere omliggende plaatsen van de Beemster.
5. Er kan 31 oktober a.s. worden ingeschreven voor de categorieën: “Taart”, “Cake en
Koek” en “Brood”. Per categorie worden 30 (dertig) deelnemers toegelaten.
6. Inschrijven kan via www.heelbeemsterbakt.nl of telefonisch 0299 - 673500
7. Een deelnemer kan slechts aan één van de genoemde drie categorieën deelnemen
met 1 bakproduct.
8. De deelnemers gebruiken bij voorkeur ingrediënten, die in de molenwinkel
verkrijgbaar zijn. De deelnemers zijn vrij in het toevoegen van andere ingrediënten
en producten, die niet in de molenwinkel verkrijgbaar zijn.
9. Aan de bakwedstrijd kan niet worden deelgenomen door personen, die een
beroepsmatige ervaring hebben als bakker of kok of anderszins ter zake
professioneel zijn.
10. Op zaterdag 9 november 2019 uiterlijk 11.00 uur dient het baksel te worden
ingeleverd in de Keyserkerk te Middenbeemster. Bij het baksel dient ook het recept
te worden ingeleverd. Zonder bijgeleverd recept wordt het baksel niet geaccepteerd.
11. Als het recept geheel of gedeeltelijk is overgenomen uit een boek of via internet
verkregen moet op het recept ook de bronvermelding staan.
12. De baksels worden beoordeeld door een ter zake deskundige jury bestaande uit 3
leden.
13. De ingeleverde baksels worden gecodeerd zodat deze anoniem blijven voor de
juryleden.
14. Uit de ingeleverde baksels maakt de jury een voorselectie.
15. De ingeleverde baksels worden beoordeeld op:
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. smaak
. gebruik Beemster producten
. originaliteit met als thema:
1. . 350 jaar korenmolen De Nachtegaal of
2. . 20 jaar Beemster Wereld erfgoed
16. De voorgeselecteerde baksels worden op 9 november 2019 vanaf 13.00 uur
publiekelijk gejureerd.
17. Het oordeel van de jury is bindend en kan niet tegen in beroep worden gegaan.
18. Per categorie zijn 3 prijzen te winnen. De belangrijkste prijs is en blijft de “roem en de
eer”.
19. Na vaststelling van de winnende baksels worden de prijzen direct uitgereikt.
20. De recepten van de met een prijs bekroonde baksels zullen op de website van
Stichting tot behoud van “De Nachtegaal” worden geplaatst. Hieraan kunnen geen
rechten worden ontleend.
21. Om dit evenement smaakvol af te ronden worden de deelnemers gevraagd om na
afloop van de prijsuitreiking de bezoekers te laten proeven en smullen van hun
baksels.
22. De organiserende vrijwilligers en hun gezinsleden zijn uitgesloten van deelname.
23. Stichting tot behoud van “De Nachtegaal” maakt van dit bakevenement en de
workshops publieksfoto’s, die geplaatst kunnen worden op de website van de
stichting of kunnen dienen voor de opmaak van een krantenverslag.
24. Met het zich aanmelden voor dit bakevenement voor de workshop verklaart de
deelnemer geen bezwaar te hebben tegen plaatsing van foto’s van het evenement en
de workshops op onze website of in kranten (zie ook onze privacyverklaring op onze
website).
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