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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 vergadering van 15 juli 2018 heeft het 
nieuwe bestuur van de Stichting zich als volgt geconstitueerd: 

- Ingrid Molenaar (voorzitter) 
- Robert Peels (penningmeester) 
- Sophie Peels (secretaris) 

Het bestuur heeft in 2020 zeer vaak vergaderd, maar alleen online. Er is in 2020 één nieuwsbrief 
verstuurd.  
De Stichting heeft in 2020 als schenking ontvangen:  

• Een tijdschrift met daarin een mooi artikel over een bezoek aan Karel Mollen in 1934: 
Sargent, W. D. (1942, April). A visit with the Falconer of the Falconer Fields, June 1934. 
The American Falconer, The Journal of the Falconers’ Association of North America, Vol 
1(No 1), pp. 11-14, van Wayne Pennington, na bemiddeling van Frits Kleyn en Kent 
Carnie. 

• Een facsimilé boek: Filastori, A. U. (1895). Falconeria Moderna; Guida Practica per 
addestrare alla caccia; Le Principali Specie di Falconidi. Torino: Roux Frassati & Co 
Editori, waarin het huis Mollen wordt geroemd, en een pdf van een bijzondere brochure: 
Ungherini, A. (1900, Oktober). Accessori per la Falconeria. Catalogo Illustrato. Turino, 
Italy: Roux e Viarenge, waarin de materialen van Karel worden aangeprezen voor de 
Italiaanse markt. Beide van Ricardo M. Olmos de León. 

 
 
  



Boek: Karel Mollen, de Laatste Valkenier 

Het bestuur is in 2020 ook redactie, fotograaf, tekstschrijver, vormgever, fondsenwerver en 

uitgever geworden. We hebben, samen met Joke Peels-Mollen, hard gewerkt aan het boek. We 

hebben foto’s gemaakt van een enorme hoeveelheid voorwerpen, foto’s en documenten uit de 

verzameling van de stichting. We hebben een selectie gemaakt uit alle boeken, tijdschriften, 

brieven en krantenartikelen die over Karel en Adriaan zijn gepubliceerd en wij konden vinden. 

We zijn nu (begin 2021) nog bezig om al dit materiaal op mooie wijze in het boek vorm te geven. 

Het boek wordt groot formaat, meer dan 250 pagina’s dik, gebonden met harde kaft, volledig in 

kleur. Het wordt uitgebracht in het Nederlands en het Engels, waarbij de vertalingen zijn 

gecontroleerd door Engelse en Nederlandse valkeniers. Er komt ook een luxe-editie in 

Nederlands en Engels, in leer gebonden en gedrukt op speciaal papier, in een beperkte oplage. 

Deze luxe-edities zijn bij voorintekening al bijna uitverkocht. 

Het boek wordt uitgegeven door Lecturis- DATO en voor het Engelse taalgebied samen met 

Coch-y-Bonddu Books. We hebben bij diverse partijen sponsoring weten te verkrijgen om de 

uitgave financieel mogelijk te maken. 

 

Verzameling 

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

het bezit zijn van de Stichting, laten bewaren door mevrouw J.H.E.M.Peels-Mollen.  

 

Website 

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

 

Vooruitblik naar 2021 

Het bestuur hoopt in 2021 het boek Karel Mollen, de Laatste Valkenier, uit te brengen. Indien de 

Corona-maatregelen het toestaan, zal een eerste-boek-aanbieding worden georganiseerd. We 

onderzoeken de mogelijkheid om een fototentoonstelling te organiseren. 

 

  



Financiëel 

 

 

2020
Balans 
Debet 31-12-2019 1-1-2019 Credit 31-12-2019 1-1-2019

Verzameling Karel Mollen 23.010                23.010              Eigen vermogen 38.151 39.581

Vordering obv notariële acte 2.400                   3.200                Restschuld aanschaf verzameling 800 1.200

Banksaldo 24.541                14.560              Reservering boek KM 11.000            

Totaal 49.951                40.770              Totaal 49.951 40.770

Staat van Baten en Lasten
Baten Lasten

Schenking 800 aanschaf verzameling KarelMollen 2, 2e  deel 400

Voorinschrijvingen boek KM 3.335                   Bankkosten 83                    

Sponsoring boek KM 7.085                   website 90                    

kvk 8                      

schilderij 600                  

kantoormateriaal 58                    

Totaal 11220 Totaal 1239

Saldo 9982


