
 Bloemendaal, 08-07-2022 

 Ons kenmerk: 0128/22 JWF 

 Behandeld door: KG 

 

 

 

 

Persoonsnummer:  

Betreft: Concept-jaarrekening 2021 en concept-volkshuisvestingsverslag 2021  

 

 

Beste leden van Brederode Wonen, 

 

Eind maart van dit jaar is Brederode Wonen getroffen door een cyberaanval op onze digitale 

systemen, wellicht heeft u daar al iets over vernomen. Alle systemen zijn direct ‘platgelegd’ voor 

grondig onderzoek, waardoor wij niet meer bij onze bestanden konden komen. Dat heeft er helaas 

voor gezorgd dat wij u niet eerder dan vandaag – vrijdag 8 juli 2022 – de conceptversie van het 

jaarverslag 2021 en het volkshuisvestingsverslag 2021 konden voorleggen voor eventueel 

schriftelijk advies. 

 

Planning en werkwijze 

Wij hebben te maken met strenge voorschriften voor het aanleveren van officiële stukken aan 

diverse autoriteiten en gelukkig hebben wij door deze overmachtssituatie uitstel van aanlevering 

gekregen. Maar de absolute deadline voor het aanleveren van het jaarverslag 2021 inclusief 

volkshuisvestingsverslag is 29 juli 2022. Dit heeft als gevolg dat we een zeer strakke planning 

moeten aanhouden zoals u op de achterkant van deze brief kunt lezen. Door deze deadline beseffen 

wij dat wij hiermee niet 100% voldoen aan de wettelijk gestelde inzage- en reactieperiode van 3 

weken (12 dagen minder). Wij zullen de laatste datum om nog schriftelijk advies in te dienen op 

vrijdag 18 juli 2022 moeten stellen.  

 

Helaas betekent dit ook dat we weer geen fysieke vergadering kunnen organiseren en dat betreuren 

wij zeer. Wij hopen dan ook dat de ALV in het najaar wel volgens de normale omstandigheden en 

planning plaats zal kunnen vinden. Wij hopen op uw begrip voor deze situatie. 

 

De concept-stukken (jaarverslag en volkshuisvestingsverslag 2021) staan op onze website 

Algemene Ledenvergadering | Brederode Wonen (over ons / algemene ledenvergadering) 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.  

 

  

https://www.brederodewonen.nl/over-ons/algemene-ledenvergadering/


 

De planning ziet er als volgt uit: 

 

Datum  

8 juli 2022 De concept-stukken staan op de website van 

Brederode Wonen en zijn vanaf deze datum 

voor leden ook op te vragen. 

Uiterlijk 15 juli 2022 U kunt vragen – telefonisch, per mail of 

schriftelijk – stellen over de stukken. 

Uiterlijk 18 juli 2022 Een overzicht van de gestelde vragen en de 

antwoorden daarop komt op de website van 

Brederode Wonen te staan. 

Uiterlijk 18 juli 2022 Leden hebben de mogelijkheid om schriftelijk 

te adviseren over de stukken.  

 

De eventuele adviezen zullen aan de RvC worden voorgelegd. De RvC neemt de adviezen in de 

overwegingen bij de behandeling van de jaarrekening en het volkshuisvestingsverslag 2021 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 

 

 

 

 


