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1 Te verrichten werkzaamheden 

De stichting heeft een actielijst die tenminste de volgende activiteiten omvat 

1. Opzetten van een bestand van geïnteresseerden, die op de hoogte willen worden gehouden van 

de activiteiten van de Stichting. Op onregelmatige tijden uitsturen van een nieuwsbrief per email 

2. Het aanvragen van de ANBI status bij de belastingdienst 

3. Het formeren van een team van vrijwilligers om een website te bouwen; Het bouwen van een 

website waarin de beschikbare   informatie over Karel Mollen (1854 – 1935), zijn vader Adriaan 

Mollen en de Valkenswaardse valkerij aan alle geïnteresseerden wordt beschikbaar gesteld, in 

zowel het Nederlands als het Engels.  

4. Het formeren van een team van vrijwilligers om een huisstijl te ontwerpen. Het ontwerpen van 

een huisstijl, geschikt voor briefpapier, mailing en website.  

5. Het inventariseren onder de nazaten van Karel Mollen en eventuele anderen wat er nog aan 

spullen afkomstig van Karel Mollen bestaat.  Het overtuigen van de eigenaren van relevante 

spullen om die aan de Stichting te schenken of te verkopen.  

6. Het eventueel (laten) restaureren van de Verzameling  

7. Het verzekeren van de Verzameling.  

8. Het fotograferen en beschrijven van de Verzameling . 

9. Het formeren  van een team van vrijwilligers om een Fotoboek te maken over Karel Mollen en 

zijn vader, Adriaan Mollen. Het maken van een Fotoboek, met daarin foto’s van de Verzameling 

en eventuele niet tot de Verzameling behorende spullen die ook van Adriaan en/of Karel Mollen 

afkomstig zijn. Tevens zullen reproducties van relevante foto’s en documenten worden 

opgenomen. 

10. Het aanbieden van het Fotoboek aan mogelijke geïnteresseerden, waaronder diverse 

Valkenswaardse gemeentelijke instellingen, musea, scholen, en bibliotheken.   



11. Het zoeken van een geschikte instelling/locatie om de verzameling tentoon te stellen. Het maken 

van afspraken met de directie van de instelling. Het beschikbaar stellen aan deze instelling. Het 

controleren of de afspraken worden nagekomen.   

12. Het op aanvraag beschikbaar stellen van informatiemateriaal over de Verzameling voor school- 

en studiedoeleinden en voor wetenschappelijk onderzoek.  

13. Het aansluiting zoeken bij andere Nederlandse en internationale instellingen die zich bezig 

houden met de Valkerij en het bewaren van het erfgoed rond Valkerij. 

14. Het zoeken van overige spullen die relevant zijn voor de historische nalatenschap van Karel en 

Adriaan Mollen en voor de Valkerij in Valkenswaard, en vervolgens die spullen beschrijven, 

fotograferen, wellicht verkrijgen (kopen of als schenking) en opnemen in de Verzameling. 

 

2 Wijze van verwerving van gelden 

De stichting zal op de volgende wijzen gelden verwerven: 

1. Aan diverse geïnteresseerden zal gevraagd worden voor een spontane donatie. In eerste 

instantie wordt gedacht aan een donatie door afstammelingen van Karel Mollen. 

Belangstellenden zal gewezen worden op de mogelijkheid om in een legaat of erfstelling te 

Stichting te gedenken.  

2. De Stichting zal subsidie aanvragen bij de gemeente Valkenswaard. 

3. De Stichting overweegt subsidie aan te vragen bij de Engelse stichting 

http://www.falconryheritage.org/3 

4. De Stichting zal proberen om subsidie te verkrijgen i.h.k.v. de aanvrage door de Nederlandse 

regering om de Nederlandse Valkerij op de lijst van Unesco voor immaterieel  Werelderfgoed te 

krijgen.  

5. De Stichting zal een aantal potentiele donateurs benaderen voor een schenking in geld, nadat de 

ANBI status is verkregen. 

6. De stichting zal het Fotoboek tegen een prijs verkopen aan een kring van geinteresseerden. De 

prijs per boek zal tenminste zo hoog zijn als de kosten per boek, waarbij vrijwilligerswerk niet 

wordt meegerekend als kosten.  

7. Opbrengst uit het vermogen van de Stichting. 

8. Overige inkomsten. 
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3 Het beheer van het vermogen 

Het vermogen van de Stichting zal bestaan uit donaties in geld en donaties in goederen.  

1. De goederen zullen tijdelijk worden ondergebracht op een vertrouwd adres dat door het bestuur 

wordt aangewezen.  De goederen worden gefotografeerd, beschreven, getaxeerd en verzekerd. 

Waar nodig zal onderhoud worden gepleegd.  De foto’s van de goederen zullen met beschrijving 

op de website worden gepubliceerd. De foto’s van de goederen worden eveneens in een 

fotoboek gepubliceerd, dat tegen betaling aan een kring van geinteresseeerden zal worden 

verstrekt. 

2. De gelden worden beheerd op bankrekening NL45 RABO 0179 5820 38 t.n.v. R. Peels, de 

penningmeester van de Stichting. De heer Peels beheert deze rekening. De rekening is 

uitsluitend voor activiteiten van de Stichting. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging  komt aan 

de bestuursleden toe, maar alleen indien minstens twee bestuursleden gezamenlijk namens de 

Stichting handelen. 

 

4 Besteding van het vermogen 

Het vermogen van de Stichting zal worden gebruikt voor de volgende zaken: 

1. Notariskosten voor oprichting van de Stichting 

2. Taxatie van goederen die potentiele donateurs willen schenken aan de Stichting 

3. Onderhoud, opslag, verzekering van de Verzameling 

4. Opzetten van een website 

5. Maken van een Fotoboek, voor zover niet gedekt door de verkoop van de boeken. 

6. Representatie-exemplaren van het Fotoboek voor  de Gemeente Valkenswaard e.d. 

7. Het kopen van relevante spullen voor de Verzameling, indien dit naar de mening van het Bestuur 

moet gebeuren, en voor zover geen sponsoren gevonden kunnen worden om een dergelijke 

koop mogelijk te maken. 

8. Onkosten van het bestuur 

 

  


