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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 2015 ongewijzigd gebleven. Het bestuur heeft in 2015 één keer vergaderd. 

Het bestuur heeft de stichting vertegenwoordigd bij de begrafenis van mevrouw Jos Verhofstad-
Mollen, kleindochter van Karel Mollen. 

Er is in 2015 één nieuwsbrief verstuurd naar belangstellenden. 

 

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 derde 
aanbetaling voor de aankoop en de derde notariële schenking hebben in 2015 plaatsgevonden. 

 

Tijdschrift over Karel Mollen 

De Stichting heeft een aantal exemplaren aangeschaft van het 8e nummer van de door de  
Heemkundekring in Valkenswaard uitgegeven tijdschriftenreeks  “Het leven in Valkenswaard 



vanaf het midden van de negentiende eeuw”, welk nummer volledig gewijd was aan Karel 
Mollen. De teksten in dit nummer zijn geschreven door Joke Peels-Mollen, Janske Mollen, en 
Robert Peels en het tijdschrift bevat een aantal mooie foto’s uit de verzameling van de Stichting. 
Deze tijdschriftenreeks wordt in Valkenswaard onder andere bij boekhandel Priem verkocht. De 
Stichting heeft enkele exemplaren aangeschaft voor het archief, en een paar extra om te kunnen 
verkopen aan belangstellenden.  

Website 

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

Vooruitblik naar 2016 

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. Het bestuur streeft naar tenminste één nieuwsbrief per jaar.  

Financiëel 

 

NB: De correctie van 50 euro op de geldlening die in 2014 was doorgevoerd in de Staat van Baten en Lasten was 
onterecht en is in 2015 ongedaan gemaakt.  

  

2015

Balans 
Debet 31-12-2015 1-1-2015 Credit 31-12-2015 1-1-2015
Verzameling Karel Mollen 21.100                 21.100               Eigen vermogen 36.385 36.572
Vordering obv notariele acte 15.000                 22.500               Restschuld voor aanschaf verzameling 5.950 9.775
Banksaldo 6.235                   3.197                 Geldlening 0 450

-                        
Totaal 42.335                 46.797               Totaal 42.335 46.797

Staat van Baten en Lasten
Baten Lasten
Notariële schenking 7500 Bankkosten 80
Tijdschrift Karel Mollen verkoop 6 Rente 11

Tijdschrift Karel Mollen aanschaf 50
Aanschaf verzameling 3e deel 3825
Aflossing geldlening 450
Correctie correctie geldlening 2014 50
Afrondingsverschillen 2

Totaal 7506 Totaal 4467
Saldo 3039


