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AV Beslissing 

2015 De vergadering beslist om dringende herstellingen aan de achtergevel te laten uitvoeren. 

2015 De vergadering beslist over te stappen naar Baloise Insurance en de brandverzekering toe te wijzen 
aan verzekeringen Leon bvba. Alsook wordt er beslist om de waarborg “rechtsbijstand” op te 
nemen in de polis. 

2015 De vergadering geeft een kwijting aan syndicus en aan rekencommissaris. 

2015 De vergadering beslist om het reservefonds aan te vullen met 7.500,00€. 

2015 De vergadering beslist om de huidige bezetting van de Raad van Mede-eigendom te behouden. 

2014 De vergadering keurt de offerte voor het aanpassen van de elektrische installatie goed 

2014 De vergadering beslist om het agendapunt tot herbestemming van de oude gemeenschappelijke 
stookruimte te verdagen tot de volgende algemene vergadering. 

2014 De vergadering beslist om het agendapunt tot afbraak van de oude CV-installatie te verdagen tot 
de volgende algemene vergadering.  

2014 De vergadering keurt de coördinatie van de statuten goed en zal worden geregistreerd.  

2014 De vergadering geeft een kwijting aan syndicus en aan rekencommissaris.  

2014 De vergadering beslist om het reservefonds niet verder aan te vullen.  

2014 De vergadering beslist om de provisie te verlagen van 180€ per maand naar 90€/maand. 

2014 De vergadering beslist om een Raad van Mede-eigendom op te richten met de volgende leden: 
Dhr. De Donder, Dhr. Dullaert en Dhr. Van Den Broecke als voorzitter. 

BAV2013 De vergadering beslist om de offerte van de firma All Tech goed te keuren voor de herstelling/ 
vervanging van de CV-installatie. 

BAV2013 De vergadering gaat akkoord met de coördinatie van de statuten. 

BAV2013 De vergadering beslist om geen kwijting te geven aan Foncia Wonen Icdien voor het werkingsjaar 
2012. 

BAV2013 De vergadering beslist om Dhr. Dullaert aan te stellen als voorzitter. 
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BAV2013 De vergadering beslist om tijdens deze vergadering nog geen offerte goed te keuren voor het 
herstellen/vervangen van de CV-installatie. Dit punt wordt doorgeschoven naar een volgende 
Algemene Vergadering. 

BAV2013 De vergadering beslist de overeenkomst met Foncia Wonen Icdien op te zeggen en Immo Van De 
Woestijne aan te stellen als nieuwe syndicus. 

BAV2013 De vergadering geeft kwijting aan Foncia Wonen Icdien voor het werkingsjaar 2011. 

 

 

 


