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AV Beslissing 

2017 De vergadering beslist om het mandaat te verlengen. 

2017 De vergadering geeft unaniem kwijting aan de syndicus en rekencommissaris. 

2017 De vergadering beslist om het reservefonds verder aan te vullen met 1.000€. 

2016 De vergadering beslist om Dhr. Debacker te bevestigen in zijn functie als rekeningcommissaris. 

2016 De vergadering geeft unaniem kwijting aan de syndicus en rekencommissaris  

2016 De vergadering beslist unaniem het reservefonds verder aan te vullen met 1.000€ 

2015 De vergadering beslist om Dhr. Debacker te bevestigen in zijn functie als rekeningcommissaris. 

2015 De vergadering geeft unaniem kwijting aan de syndicus. 

2015 De vergadering beslist om het reservefonds niet verder aan te vullen met 1.000€. Dit punt zal in de 
volgende algemene vergadering geagendeerd worden. 

2014 De vergadering beslist unaniem om het mandaat van de syndicus te verlengen voor een periode van 
3 jaar. 

2014 De vergadering beslist unaniem het reservefonds verder aan te vullen met 1.000€ 

2014 De vergadering geeft unaniem kwijting aan de syndicus. 

2013 De vergadering geeft unaniem kwijting aan de syndicus voor werkingsjaar 2012-2013 

2013 De vergadering keurt het ontwerp van coördinatie van de statuten + het aangepast RIO unaniem 
goed. 

2013 De vergadering keurt de offerte voor het poetsonderhoud van Anneke Blomme unaniem goed. 

2012 De vergadering beslist om preventief de putten, klokroosters en dakgoten te laten ruimen en reinigen. 

2012 De vergadering beslist, na het krijgen van de nodige toelichting, om de huidige brandverzekering te 
behouden. 

2012 De vergadering beslist om de statuten te laten coördineren door Notimmex BVBA. 

2012 De vergadering beslist om een reservefonds op te starten met een eerste opvraging van 1000€ 
verdeeld volgens aandelen. 

2011 De vergadering beslist om GEEN GSM-module voor de lift te installeren. 

2011 De vergadering beslist om de beschadigde RWA-afvoer te herstellen. 



 

FSMA nummer: 101420cB 

2011 De overeenkomst met Immo Van De Woestijne als syndicus wordt uitdrukkelijk verlengd, binnen het 
kader van de nieuwe wet op de mede-eigendom. 

2011 De vergadering verleent het mandaat aan de syndicus om te dagvaarden indien achterstallen 
oplopen boven 12 maanden provisies; evenals het mandaat aan de syndicus om beslag in handen 
van de notaris te leggen bij verkoop met achterstallige schulden 

2011 Het bedrag van mededinging wordt op 1.000€ bepaald 

2011 De 15-daagse periode voor de statutaire algemene vergadering wordt bepaald in de 2de  helft van 
juni. 

2011 Er wordt geen raad van mede-eigendom opgericht. De Heer De Jaeger wordt aangesteld als 
voorzitter, De Heer De Backer treedt op als rekeningcommissaris en de syndicus fungeert als 
secretaris. 

2010 De vergadering beslist tot aankoop van brandblusapparaten. 

2009 De heer De Backer staat in voor de controle van de boekhouding. 

2009 De algemene vergadering beslist om de brandverzekering aan te houden bij KBC. 

2009 De algemene vergadering beslist om de fond de caisse nog een jaar aan te houden. 

2008 De fond de caisse van 150 € per appartement wordt nog tot het einde van het werkingjaar 2008-2009 
op de werkingsrekening gehouden van de VME en dan definitief afgerekend. 

2007 Aanstelling van Dhr Govaert als voorzitter van de Vereniging van Mede-Eigenaars 

2007 De algemene vergadering stelt zich akkoord dat alle uitnodigingen en correspondentie naar de 
eigenaars gebeurt per gewone brief 

2007 Goedkeuring van het reglement van inwendige orde, waarin huisdieren worden verboden in het 
gebouw 

2007 Aanstelling Immo Van De Woestijne als syndicus voor een periode van 5 jaar  
 


