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Verkort Register van de algemene vergaderingen  

VME Residentie De Moye 

Laatste update 24/05/2018 

AV Beslissing 

2017 De vergadering beslist Dhr. De Metsenaere aan te stellen als rekencommissaris voor het 

volgende boekjaar. 

2017 De vergadering verleent kwijting aan de syndicus en rekencommissaris. 

2017 Dhr. De Metsenaere wordt aangesteld als voorzitter. 

2016 De vergadering beslist de 2 box ventilatoren te laten reinigen.  

2016 De vergadering gaat akkoord met de hernieuwing van het mandaat van de syndicus voor de 

komende 3 jaar.  

2016 De vergadering beslist Mevr. Van Kerckvoorde aan te stellen als rekencommissaris voor het 

volgende boekjaar.  

2016 De vergadering verleent kwijting aan de syndicus en rekencommissaris. 

2015 Mevr. Van Kerckvoorde wordt aangesteld als rekencommissaris. 

2015 De 15-daagse periode wordt verplaatst naar de eerste helft van november. 

2014 Geen beslissingen.  

2013 De vergadering keurt het plaatsen van zonneluifels en screens goed idem aan de 

schrijnwerkkleur (RAL 9001). 

2013 Het syndicusmandaat wordt opnieuw voor 3 jaar verlengd. 

2012 De vergadering beslist met unanimiteit dat er geen schotelantennes mogen geplaatst 

worden. 

2012 De vergadering beslist met unanimiteit tot coördinatie van de statuten 

2012 De vergadering beslist met voldoende meerderheid dat de opbrengsten van de 

groenestroomcertificaten worden gestort in het reservefonds.  

2011 De vergadering beslist de sluitertijd van de garagepoort te laten aanpassen 

2011 De vergadering beslist de afvoeren jaarlijks preventief te laten reinigen door firma Van 



Laecke en de kelderroosters door een klusjesdienst 

2011 De syndicus krijgt het mandaat om over te schakelen naar een goedkopere 

energieleverancier 

2011 De vergadering beslist zonnepanelen te plaatsen op het dak. 

2010 Uitdrukkelijke hernieuwing van mandaat syndicus voor 3 jaar vanaf 18/02/2011 

2010 De syndicus krijgt het mandaat om beslag te leggen bij verkoop op achterstallige schulden. 

2010 Bedrag van mededinging: 1.000 € 

2010 De algemene vergadering beslist tot oprichting van raad van mede-eigendom. Dhr. Mario 

Steenbeke wordt aangesteld als voorzitter en rekeningcommissaris. 

Secretaris: syndicus 

2010 De 15-daagse periode wordt op de 2de helft van oktober vastgelegd. 

2009 Een beurtrol wordt uitgewerkt voor het poetsonderhoud in de gemeenschappelijke delen 

2008 [De voorlopige oplevering van de gemene delen gaat door op 6/7/2009] 

2008 De stores moeten aan de straatkant beige zijn, dus wie stores wenst dient ofwel American 

Stores te voorzien, ofwel gewone stores met beige voering, zodat het uitzicht aan de 

straatkant uniform is. 

2008 De eigenaars die het verslag van de Algemene Vergaderingen per e-mail ipv per post wensen 

te ontvangen, geven hun e-mail adressen aan de syndicus. 

2008 Het reglement van Inwendige orde wordt bepaald en in het gebouw aan het kurkbord 

uitgehangen 

2008 Het werkingsjaar loopt van 1/9 tem 31/8. De maandelijkse provisies worden vastgelegd op 

70€ per appartement per maand 

2008 De blokpolis van de brandverzekering wordt toegewezen aan Fortis AG. Deze wordt 

uitgebreid met valdalisme dekking. 

2008 De Algemene Vergadering beslist tot de oprichting van een bestuur. De Heer Mario 

Steenbeke wordt als voorzitter verkozen. 

2008 Aanstelling Immo Van De Woestijne als syndicus  

 

 


