
 

 Bloemendaal, 12 november 2021 

 Ons kenmerk: 0310/21 JWF 

 Behandeld door: KG 

 

 

 

 

 

Betreft: ALV Jaarplan en Meerjarenbegroting 

 

 

Beste leden van Brederode Wonen, 

 

Normaal gesproken nodigen wij u rond deze tijd uit voor een Algemene Ledenvergadering (ALV) 

waarin het jaarplan en de begroting van de vereniging de belangrijkste onderwerpen zouden zijn. 

De ALV wordt dan tijdens de vergadering in de gelegenheid gesteld te besluiten om al dan niet 

advies uit te brengen over de stukken.   

Zoals eerder aangekondigd, hebben wij in verband met de nasleep van de coronapandemie, ervoor 

gekozen om voorlopig – in ieder geval tot en met het einde van dit jaar geen fysieke ALV’s te 

organiseren.   

Op deze manier kunnen we toch tijdig tot vaststelling van de begroting 2022 komen, zonder daarbij 

voorbij te gaan aan de rol en rechten van onze leden. 

 

Planning en werkwijze 

Er vindt dit najaar dus geen ALV plaats. Wel zullen de concept-stukken (jaarplan en begroting) op 

de website gepubliceerd worden en bij ons op te vragen zijn. Als individueel lid kunt u uw vragen 

stellen over de jaarstukken. Dit kan telefonisch, per mail of schriftelijk. Tenslotte kunt u gebruik 

maken van de mogelijkheid om schriftelijk advies uit te brengen.  

 

De planning ziet er als volgt uit: 

Datum  

12 november 2021 De concept-stukken staan op de website van 

Brederode Wonen en zijn vanaf deze datum 

voor leden ook op te vragen. 

24 en 25 november 2021 U kunt vragen – telefonisch, per mail of 

schriftelijk – stellen over de stukken. 

29 november 2021 Een overzicht van de gestelde vragen en de 

antwoorden daarop komt op de website van 

Brederode Wonen te staan. 

Tot 3 december 2021 Leden hebben de mogelijkheid om schriftelijk 

te adviseren over de stukken.  

 

De adviezen zullen aan de Raad van Commissarissen worden voorgelegd. De RvC neemt de 

adviezen in de overwegingen bij de behandeling van het jaarplan en de begroting mee. 

Als de stukken uiteindelijk definitief zijn vastgesteld, zullen wij deze uiteraard op de website 

publiceren.  

 

Contact en informatie 

Wij proberen u zo goed mogelijk te informeren en te betrekken. Wij begrijpen het natuurlijk als er 

nog vragen zijn over dit onderwerp of over deze werkwijze.  



 

U kunt daarvoor bij ons terecht via e-mail: info@brederodewonen.nl  

of telefonisch: 023-5259191 

De informatie wordt ook bijgehouden op onze website: www.brederodewonen.nl 

 

Met vriendelijke groet,  

 

 

 

Jan Wim Franken 

Directeur-bestuurder 

 

 

 

 


