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AV Beslissing 

2014 Er wordt beslist 20 % van de verwarmingskosten te verdelen volgens 

aandelen en het resterende deel van de verwarmingskosten te verdelen 

volgens de opname van de meters. 

2014 De vergadering beslist het vervangen van de verlichting in de 

gemeenschappelijke delen te laten uitvoeren door Baeke A. 

2014 De vergadering beslist tot het schilderen van de algemene delen en wijst 

deze werken toe aan Van Vooren A. 

2014 De uitslag van de schriftelijke enquête voor de videofonie was unanieme 

goedkeuring voor Christiaan Claeys. 

2014 De vergadering gaat akkoord met de begroting en bijhorende provisie. 

2014 De vergadering gaat akkoord met de coördinatie van de statuten door 

Notimmex. 

2014 De eigenaars gaan unaniem akkoord met het Reglement van Inwendige 

Orde. 

2014 Unaniem krijgt de syndicus het mandaat een eigenaar te dagvaarden 

indien de achterstallen hoger oplopen dan 1 jaar provisie. 

2014 De syndicus krijgt het mandaat van de voltallige vergadering om per 

deurwaardersexploot beslag in handen van de notaris te leggen bij 

verkoop van een appartement met achterstallige schulden. 

2014 Het bedrag van mededinging wordt vastgelegd op 1.000€ met 

uitzondering van de liftkosten. 

2014 De vergadering beslist een raad van mede-eigendom op te richten 

bestaande uit Dhr. Almey, Dhr. Claeys en Mevr. Voet 
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2014 De vergadering stelt Mevr. Coopman aan als voorzitter, Mevr. Heyde als 

rekencommissaris en de syndicus als secretaris. 

2014 Immo Van De Woestijne wordt aangesteld als syndicus door de 

vergadering. 

2014 De syndicus Van Hecke en rekeningcommissaris Mevr. Goethals krijgen 

kwijting voor het voorbije boekjaar. 

2013 De vergadering stelt studiebureau Schoonackers aan voor de 

verwarmingsinstallatie. 

2011 De vergadering beslist de 15-daagse periode vast te leggen op 10 – 25 

mei. 

1999 De vergadering gaat akkoord met het herstellen van de voegen bij een 

aantal appartementen door Keirsbilch uit Ertvelde. 

1983 De vergaderig gaat akkoord met het plaatsen van zonneblinden in het 

kleur beige. 

1982 Dhr. Van Hecke wordt aangesteld als syndicus. 

 

 

 

 


