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Algemene informatie over de ANBI  

- Statutaire naam : Stichting Erfgoed Karel Mollen, Valkenier. 

Tevens bij de belastingdienst bekend als: Stichting Karel Mollen  

- Doelstelling: Het in stand houden van de nalatenschap van Adriaan Mollen, valkenier des 

Konings, en zijn zoon Karel Mollen, de laatste valkenier van Nederland en om een 

bijdrage te leveren aan de herinnering aan de valkerij in Valkenswaard.  

- De Stichting heeft de status van Culturele ANBI gekregen 

Verslag van het bestuur 

De ’Stichting Erfgoed Karel Mollen, Valkenier’ is opgericht op 15 februari 2013 bij notaris Potters 

in Valkenswaard door mevrouw J.H.E.M. Mollen. In de oprichtingsakte is het eerste bestuur van 

de Stichting als volgt benoemd: 

- Janske Mollen (voorzitter) 

- Robert Peels (penningmeester) 

- Norbert Verhofstad (secretaris) 

Het bestuur is in 2014 ongewijzigd gebleven. Het bestuur heeft in 2014 één keer vergaderd. 

Verzameling 

De Stichting heeft de verzameling spullen afkomstig van Adriaan en Karel Mollen, die nu in het 

bezit is van de Stichting, laten bewaren door mevrouw J.H.E.M.Peels-Mollen. De tweede 

aanbetaling voor de aankoop en de tweede notariële schenking hebben in 2014 

plaatsgevonden. 

Twee bestuursleden van de Stichting hebben samen met mevrouw J.H.E.M.Peels-Mollen 

geschreven aan de 8e editie van het tijdschrift “Het Leven in Valkenswaard vanaf het midden 

van de negentiende eeuw”, uitgegeven door Uitgeverij Optima en Heemkundekring 

Weerderheem (Valkenswaard), met als titel “De laatste valkenier, Karel Mollen”. Hiervoor zijn 

interviews met valkeniers afgenomen, bezoeken afgelegd aan het Loo, en is de adressenlijst 

van Karel Mollen, die onderdeel is van de verzameling, grotendeels uitgeschreven en 

nagezocht.  

Het bestuur heeft de stichting vertegenwoordigd op de receptie ter gelegenheid van de uitreiking 

van bovengenoemd tijdschrift in het valkerijmuseum in Valkenswaard. 



Website 

De website www.karelmollen.nl is ’live’ en de jaarverslagen zijn op de website te vinden. 

Vooruitblik naar 2015 

Het nieuwe jaar zal voor de stichting in het teken staan van het uitbreiden en optimaliseren van 

de website, het aanboren van nieuwe geldstromen ten behoeve van de stichting en haar 

activiteiten en het ontplooien van activiteiten zoals het verder uitwerken van de adressenboeken 

van Karel Mollen. De tekst van het bovengenoemde tijdschrift zal op de website geplaatst 

worden. 

Financiëel 

 

Toelichting op de Staat van Baten en Lasten 

De correctie geldlening in de Staat van Baten en Lasten is nodig omdat het bedrag van de 

geldlening per 1-1-2014 niet 500 euro was, maar 450 euro. Dit stond fout in het jaarverslag van 

2013.   

2014

Balans 
Debet 31-12-2014 1-1-2014 Credit 31-12-2014 1-1-2014

Verzameling Karel Mollen 21.100                 21.100               Eigen vermogen 36.572 36.573

Vordering obv notariele acte 22.500                 30.000               Restschuld voor aanschaf verzameling 9.775 13.600

Banksaldo 3.197                   23                       Geldlening 450 500

Schuld aan taxateur 0 450

Totaal 46.797                 51.123               Totaal 46.797 51.123

Staat van Baten en Lasten
Baten Lasten

Schenkingen Bankkosten 40

Notariële schenking 7500 Taxatie verzameling 442

Geldlening Rente 69

Aanschaf verzameling 2e deel 3825

Correctie geldlening -50

Totaal 7500 Totaal 4326

Saldo 3174


