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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 2017 ongewijzigd gebleven. Het bestuur heeft in 2017 alleen telefonisch en via 

social media vergaderd.  

Er is in 2016 geen nieuwsbrieven verstuurd. 

Het bestuur heeft in 2016 als schenking ontvangen: een hoge hoed met attributen en een 

schilderij.  

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 vijfde  

aanbetaling voor de aankoop en de vijfde notariële schenking hebben in 2016 plaatsgevonden. 

De gehele aankoop en de gehele serie schenkingen zijn nu afgerond. 

De Stichting heeft het boek van Lascalles uit de verzameling ter restauratie aangeboden aan 

een gespecialiseerd atelier in Bredevoort.  

Website 

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



Vooruitblik naar 2018 

Het nieuwe jaar zal voor de stichting in het teken staan van het starten van het fotoboek-project. 

Het bestuur streeft naar tenminste één nieuwsbrief per jaar.  

Het bestuur streeft er naar om tenminste één nieuw bestuurslid te werven, en wellicht twee. De 

voorzitter en de secretaris hebben aangegeven hun functie ter beschikking te willen stellen. 

De restauratie van het boek van Lascalles zal afgerond zijn. Vervolgens wordt een fotoalbum ter 

restauratie aangeboden. 

Financiëel 

 

Het bedrag voor de aankoop was in de balans van 2013 abusievelijk opgevoerd als 21.100 euro in plaats van de afgesproken 21.010 euro. Dit is gecorrigeerd in de balans van 

2017. 

2017

Balans 
Debet 31-12-2017 1-1-2017 Credit 31-12-2017 1-1-2017

Verzameling Karel Mollen 21.010                 21.100               Eigen vermogen 36.223 36.306

Vordering obv notariele acte -                        7.500                 Restschuld voor aanschaf verzameling 0 2.125

Banksaldo 15.213                 9.831                 Geldlening 0 0

Totaal 36.223                 38.431               Totaal 36.223 38.431

Staat van Baten en Lasten
Baten Lasten

Notariële schenking 7500 Bankkosten 83

Aanschaf verzameling 5e deel 2035

Correctie restschuld 90

Totaal 7500 Totaal 2118

Saldo 5382


