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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 het leveren 

van een bijdrage aan de herinnering aan de valkerij in Valkenswaard.  

- De Stichting heeft de status van Culturele ANBI. 

- Bestuursleden krijgen geen vergoeding voor hun werk. 

Verslag van het bestuur 

De ’Stichting Erfgoed Karel Mollen, Valkenier’ is opgericht op 15 februari 2013 door mevrouw 
J.H.E.M. Peels-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 2021 zeer vaak vergaderd, meestal online.  
 
De Stichting heeft in 2021 als schenkingen ontvangen:  

• Van Mark van Appeldorn en Derry Argue: een valkenierstas die oorspronkelijk door Karel 

Mollen was geleverd aan majoor Stanley Allen, waarschijnlijk in 1924. 

• Van Frans Mollen, kleinzoon van Karel Mollen: een mooie eerste druk van het beroemde 

boek van A.E. Swaen, De valkerij in de Nederlanden (1937, Zutphen: W.J.Thieme & 

Cie), eerder eigendom geweest van zijn vader Johan Mollen. 

• Via Janske Mollen: Een ingebonden jaargang 1895 van het weekblad De Katholieke 

Illustratie, met daarin een interessant artikel over Adriaan Mollen.   

• Van Mark van Appeldorn en Peter Paul Blommers: de complete serie jaarboeken van het 

Adriaan Mollen Verbond (1967 – 2019). 

•   

Verzameling 

De Stichting heeft haar verzameling in 2021 laten bewaren door mevrouw J.H.E.M.Peels-Mollen 

en deels door een van haar bestuursleden, de heer R.Peels. Vier verschillende edities van het 

boek Karel Mollen, de laatste valkenier zijn aan de verzameling toegevoegd.  

 



Boek: Karel Mollen, de Laatste Valkenier 

De Stichting heeft in 2021 het boek Karel Mollen, de laatste valkenier gepubliceerd, in het 

Nederlands en het Engels, waarbij de vertalingen zijn gecontroleerd door Engelse en 

Nederlandse valkeniers. Het boek is groot formaat, 256 pagina’s dik, gebonden met harde kaft, 

volledig in kleur. Er is ook een luxe-editie in Nederlands en Engels uitgegeven, in leer gebonden 

en gedrukt op speciaal papier, in een beperkte, genummerde oplage. Deze luxe-editie in het 

Nederlands is uitverkocht en in het Engels bijna. Het boek is uitgegeven door Lecturis- DATO en 

voor het Engelse taalgebied samen met Coch-y-Bonddu Books. Het bestuur heeft bij diverse 

partijen sponsoring weten te verkrijgen, waardoor de uitgave financieel mogelijk is gemaakt. De 

Stichting heeft in 2021 meer dan 200 exemplaren verkocht. Over het boek zijn artikelen 

verschenen in NRC/Handelsblad, in het Eindhovens Dagblad, in het Brabants Dagblad en 

digitaal op www.valkenswaard24.nl. Een zeer lovende recensie verscheen in The World of 

Falconry.  

Website 

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

Tentoonstelling 

Ingrid Peels heeft in de zomer van 2021 in het Taxandria museum in Turnhout een 

fototentoonstelling verzorgd over de Valkenrij, met foto’s die ook in het boek zijn gepubliceerd. 

Sindsdien is het Karel Mollen boek te koop in de museumshop. 

Vooruitblik naar 2022 

Het bestuur hoopt in 2022 diverse artikelen te publiceren over het boek Karel Mollen, de laatste 

valkenier. De verkoop loopt gewoon door.  

Financiëel 

 

2021
Balans 
Debet 31-12-2021 1-1-2021 Credit 31-12-2021 1-1-2021

Verzameling Karel Mollen 23.600                23.010              Eigen vermogen 38.000 38.151        

Vordering obv notariële acte 1.600                   2.400                Restschuld aanschaf verzameling 400 800              

Banksaldo 9.680                   24.541              Reservering boek KM 0 11.000        

Voorraad boeken 1.020                   0

Vordering sponsoring 2.500                   0

Vordering royalties pm 0

Totaal 38.400                49.951              Totaal 38.400 49.951        

Staat van Baten en Lasten
Baten Lasten

Schenking 800                      Aanschaf verzameling KarelMollen 2, 3e  deel 400                  

Verkoop & sponsoring 22.764                Bankkosten 83                    

Website 97                    

Kosten Boek KM 37.845            

Totaal 23.564                Totaal 38.425            

Saldo -14.862          

http://www.valkenswaard24.nl/

