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AV Beslissing 

2017 De vergadering beslist de offerte van Christiaan Claeys goed te keuren 

voor vernieuwen van de parlefonie van de linker ingang.  

2017 De vergadering beslist het gemeenschappelijke waterkraantje te 

verwijderen.  

2017 De vergadering beslist de offerte van de firma Isolblow goed te keuren 

voor het isoleren van de spouwmuur. 

2017 De vergadering verleent kwijting aan de syndicus en 

rekencommissaris, voor het volgende boekjaar wordt opnieuw dhr 

deilgat aangesteld. 

2017 De vergadering beslist opnieuw verder te sparen in het reservefonds. 

2017 Dhr. Deilgat fungeert als voorzitter en de syndicus als secretaris. 

2016 De vergadering beslist het poetsonderhoud te wijzigen naar PWA. 

2016 De vergadering gaat niet akkoord met het plaatsen van een poort.  

2016 De vergadering beslist een klacht neer te leggen bij de politie betreft 

het sluikstorten door een mede-eigenaar. 

2016 De vergadering gaat akkoord met de hernieuwing van het mandaat 

van de syndicus voor de komende 3 jaar. 

2016 De vergadering verleent kwijting aan de syndicus en 

rekencommissaris, voor het volgende boekjaar wordt opnieuw dhr de 

hon aangesteld. 

2016 De vergadering beslist opnieuw verder te sparen in het reservefonds. 

2016 Dhr. De hon fungeert als voorzitter en de syndicus als secretaris. 

2015 De vergadering verleent kwijting aan de syndicus en 

rekencommissaris, voor het volgende boekjaar wordt opnieuw dhr de 

hon aangesteld. 
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2015 Dhr. De hon fungeert als voorzitter en de syndicus als secretaris. 

2014 De eigenaars beslissen de garagepoorten te schilderen. 

2013 De gecoördineerde statuten worden door de vergadering 

goedgekeurd. 

2013 De vergadering gaat unaniem akkoord met de vernieuwing van het 

mandaat van de syndicus. 

2013 De vergadering stelt unaniem Dhr. De Hon aan als 

rekeningcommissaris. 

2013 De vergadering verleent kwijting aan de syndicus en 

rekeningcommissaris. 

2013 Dhr. De Hon wordt aangesteld als voorzitter en de syndicus fungeert 

als secretaris. 

2012 De vergadering bespreekt met unanimiteit dat de eigenaars die recent 

op eigen houtje hun buitenschrijnwerk hebben laten beitsen, het aan 

de syndicus laten weten voor eind 2012. Wie het niet laat weten, zal 

automatisch aansluiten bij de werken door Aldo.  

2012 Alle aanwezige eigenaars gaan unaniem akkoord met het reglement 

van inwendige orde. 

2012 De vergadering beslist een expertise te laten uitvoeren voor 

afschaffing van evenredigheidsregel te bekomen en beslist de huidige 

verzekering aan te houden. 

2012 De vergadering gaat akkoord met de coördinatie van de statuten. 

2012 De vergadering gaat unaniem akkoord met de aanstelling van Dhr. De 

Hon als rekencommissaris voor het komende boekjaar. 

2012 De syndicus en rekencommissaris krijgen kwijting van de vergadering 

voor het voorbije werkingsjaar. 

2012 Dhr. De Hon wordt aangesteld als voorzitter en de syndicus als 

secretaris. 

2011 Alle tegenwoordige eigenaars beslissen dat tijdens de werken de 

poetsvrouw maar tweewekelijks moet komen poetsen. 
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2011 De vergadering gaat unaniem akkoord met het hernummeren van de 

garages. 

2011 De syndicus krijgt het mandaat van de vergadering voor 

overschakeling naar een andere energieleverancier  

2011 De vergadering verleent de syndicus kwijting voor het werkingsjaar. 

2010 De vergadering beslist akkoord te gaan met het voorstel van Dhr. 

Welvaert voor het plaatsen van een buitenrooster voor 

dampkapafzuiging in zijn appartement. 

2010 Alle tegenwoordige eigenaars beslissen om een raad van mede-

eigendom op te richten met als Dhr. Poppe als voorzitter, Dhr. De Hon 

als rekeningcommissaris en Dhr. Welvaert als bijzitter. 

2010 De vergadering beslist om de 15-daagse periode waarbinnen de 

statutaire vergaderingen georganiseerd worden vast te leggen op de 

2de helft van november. 

2009 Een rappelkost wordt ingevoerd van 25€, privatief te verrekenen aan 

eigenaars die een schriftelijke rappel krijgen voor het niet correct 

betalen van hun maandelijkse provisies 

2009 Een update van het RIO (reglement van inwendige orde) wordt 

gestemd. Daarin wordt een verhuisvergoeding van 25€ toegevoegd en 

worden schotelantennes op een van de gevels expliciet verboden 

2009 De brandverzekering wordt toegewezen aan Fortis AG 

2007 Een maandelijkse provisie van 50€ per appartement of kavel dient te 

worden overgeschreven op de werkingsrekening van de Vereniging 

van Mede-Eigenaars van Residentie Saturnus 123-6100997-24 

2007 Uitbreiding van de beheerraad : Dhr De Hon als voorzitter en Mevr De 

Wulf en Dhr Poppe als bijzitters 

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

1 jaar  

2003 Een niet-afrekenbaar schilderfonds wordt opgericht, waarin jaarlijks 

350€ wordt bijgespaard, verdeeld per aandelen in de 

gemeenschappelijke hallen van het gebouw 
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1994 Uitnodigingen tot de algemene vergaderingen mogen per gewoon 

schrijven worden verstuurd 

 

  

 
 


