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Valkenier, 2013 

 

 

 

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 met instemming van haar broers, zussen en 

nicht. Zij zijn de kleinkinderen van Karel Mollen die het startkapitaal van de stichting met een 

eerste gift hebben verzorgd. In de oprichtingsakte is het eerste bestuur van de Stichting als volgt 

benoemd: 

- Janske Mollen (voorzitter) 

- Robert Peels (penningmeester) 

- Norbert Verhofstad (secretaris) 

Verzameling 

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

bezit was van mevrouw Mollen, laten taxeren door een beëdigd taxateur. Op vrijdag 6 december 

heeft Mevrouw J.H.E.M. Mollen deze verzameling aan de Stichting Erfgoed Karel Mollen 

verkocht tegen de taxatiewaarde en op diezelfde dag een notariële schenkingsovereenkomst 

voor vijf jaar getekend, wederom bij notaris Potters in Valkenswaard. De eerste aanbetaling voor 

de aankoop en de eerste notariële schenking hebben nog in december plaatsgevonden. 

De Stichting heeft een aantal prenten uit de verzameling laten restaureren en één leest laten 

conserveren. De Stichting heeft alle voorwerpen uit de verzameling gefotografeerd en 

gedocumenteerd. 

Website 

De website www.karelmollen.nl is vrijdag 6 december ’live’ gegaan.  

 



Vooruitblik naar 2014 

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 uitwerken van de adressenboeken van 

Karel Mollen.  

 

 

Balans  
Debet 31-12-

2013 
1-1-

2013 Credit 
31-12-

2013 1-1-2013 

Verzameling Karel Mollen                  
21.100  0 Eigen vermogen 36.573 0 

Vordering obv notariele akte                  
30.000  0 

Restschuld voor 
aanschaf verzameling 13.600 0 

Banksaldo                          
23  0 Geldlening 500 0 

   Schuld aan taxateur 450 0 

Totaal                  
51.123  0 Totaal 51.123 0 

 

Staat van Baten en Lasten 

Baten   Lasten   

Schenkingen 600  Notaris oprichting 424  

Notariële schenking 7500  Bankkosten 14  

Geldlening 
500  

Onderhoud 
verzameling 190  

 
  

Notaris 
schenkingsakte 450  

 
  

Aanschaf 
verzameling 1e deel 7500  

Totaal 8600  Totaal 8577  

Saldo    23  

 


