Bloemendaal, 7 april 2021
Ons kenmerk: 0114/21 PV/JtK
Behandeld door: MT

Betreft: Algemene Ledenvergadering Brederode Wonen
Persoonsnummer: 6130062273

Beste leden van Brederode Wonen,
Ieder jaar rond deze tijd nodigen wij u uit voor een Algemene Ledenvergadering (ALV) waarin
de jaarstukken van de vereniging het belangrijkste onderwerp zijn. De ALV wordt dan tijdens de
vergadering in de gelegenheid gesteld te besluiten om al dan niet schriftelijk advies uit te
brengen over de stukken.
Net als vorig jaar is het vanwege het coronavirus niet mogelijk om de leden bijeen te roepen
voor een ALV. Het is echter wel belangrijk voor onze bedrijfsvoering dat wij op tijd onze
jaarstukken kunnen vaststellen. Daarom kiezen we noodgedwongen voor dezelfde werkwijze als
vorig jaar. Zo kunnen we tijdig tot vaststelling van de jaarstukken 2020 komen, zonder voorbij
te gaan aan de rol en rechten van onze leden.
Jaarstukken planning en werkwijze
Omdat er geen ALV plaats kan vinden, volgen we een aangepaste werkwijze. De conceptjaarstukken worden op de website geplaatst en zijn bij ons op te vragen. 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 april

De jaarstukken staan op de website van Brederode Wonen
en zijn vanaf deze datum voor leden ook op te vragen.

3/4 mei

U kunt vragen – telefonisch, per mail of schriftelijk – stellen
over de jaarstukken.

6 mei

Een overzicht van de gestelde vragen en de antwoorden
daarop komt op de website van Brederode Wonen te staan.

Tot 7 mei

Leden hebben de mogelijkheid om schriftelijk te adviseren
over de stukken.

De adviezen zullen aan de Raad van Commissarissen (RvC) worden voorgelegd. De RvC neemt
de adviezen mee in de overwegingen bij de behandeling van de jaarstukken. Als de stukken
uiteindelijk definitief zijn vastgesteld, zullen wij deze uiteraard op de website publiceren.
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Datum
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Nieuwe bestuurder
Ondergetekende heeft, na ruim 7 jaar in dienst te zijn geweest van Brederode Wonen, gekozen
voor vervroegd pensioen en zal per 1 juli aanstaande zijn bestuursfunctie neerleggen. Om te
voorzien in de opvolging heeft de Raad van Commissarissen een werving- en selectieprocedure
gevoerd. In samenspraak met het bestuur van de huurdersvereniging en een afvaardiging van
de werkorganisatie is uit 27 sollicitanten een kandidaat geselecteerd die over de vereiste
capaciteiten beschikt en waarvan verwacht wordt dat hij goed past bij de organisatie. De
kandidaat is een man van 55 jaar met ruim 25 jaar werkervaring bij grote en kleinere
woningcorporaties. Hij heeft leiding gegeven aan diverse afdelingen van woningcorporaties en is
daardoor goed op de hoogte van de uitdagingen die ook Brederode Wonen kent op verschillende
gebieden, variërend van zowel sociaal als technisch beheer en woningbouw tot de financiële
(on)mogelijkheden van een corporatie. Bovendien is de kandidaat bekend met de regio waarin
Brederode Wonen werkzaam is.
Conform de wetgeving wordt nu de zienswijze van de minister gevraagd omtrent de
voorgenomen benoeming van deze kandidaat. Net als voor de jaarstukken geldt dat ook over dit
voornemen de ALV de gelegenheid geboden wordt schriftelijk advies uit te brengen. Dat
schriftelijk advies dient uiterlijk 7 mei 2021 bij ons binnen te zijn.
Contact en informatie
In deze uitzonderlijke situatie proberen wij u zo goed mogelijk te informeren en te betrekken.
Wij begrijpen het natuurlijk als er nog vragen zijn over deze onderwerpen 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,

Paul Vreke
Directeur-bestuurder

