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AV BESLISSING 
2014 De vergadering verleent unaniem kwijting aan de syndicus, rekeningcommissaris en 

voorzitter. 
2014 De vergadering beslist om het reservefonds verder aan te vullen met een opvraging van 

1.000€, te verdelen volgens aandelen. 
2013 De vergadering keurt het ontwerp van coördinatie van de statuten unaniem goed. 
2013 De vergadering hernieuwt uitdrukkelijk het mandaat van de syndicus voor een periode van 3 

jaar 
2013 De vergadering verleent unaniem kwijting aan syndicus, rekeningcommissaris en RvM 
2013 De vergadering beslist om een reservefonds op te starten. 
2012 De vergadering beslist om een expertise te laten uitvoeren ten einde afschaffing van 

evenredigheidsregel te bekomen in de brandverzekeringspolis 
2012 De vergadering beslist om de statuten te laten coördineren door Notimmex BVBA. 
2012 De vergadering beslist om een permanent werkingsfonds aan te leggen van 100€/kavel 
2011 De vergadering beslist om de kosten van het poetsonderhoud te herverdelen over de 

aandelen van de 5 appartementskavels (zijnde alle appartementen omheen de traphal met 
uitzondering van het appartement van Dhr & Mevr Perquy, die zelf poetsen). 

2011 De vergadering beslist om over te gaan van een Swing Prof rekening naar een gewone 
zichtrekening. Het nieuwe nummer van de werkingsrekening wordt 123-6104492-27. 

2011 De vergadering beslist om de 2 septische putten om de 2 jaar te laten ruimen. 
2010 [De definitieve oplevering van de gemene delen gaat door op 21/05/2010, na herstelling van 

de parlofonie en onder voorbehoud van oplossing van de waterinsijpelingen in de 
appartementen van De heer Van Lerberghe en De Heer Roessens. Het probleem met de 
slecht afsluitende voordeuren wordt privatief opgelost] 

2009 De vergadering beslist tot de aankoop van een gemeenschappelijke waterontkalker. 
2009 De vergadering beslist tot het aanstellen van een nieuwe raad van beheer bestaande uit De 

heer Buyck en de heer Van Lerberge. 
2008 [De voorlopige oplevering van de gemene delen gaat door op 8/7/08] 
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. Huisdieren worden niet toegestaan 

behalve die huisdieren die geen geluid produceren. 
2008 Het werkingsjaar loopt van 1/9 tem 31/8. De maandelijkse provisies worden vastgelegd op 

50€ voor app 3 / 70€ voor app 1 & 2 / 80€ voor de andere appartementen 
2008 De blokpolis van de brandverzekering wordt toegewezen aan Mercator. 
2008 De Algemene Vergadering beslist tot de oprichting van een bestuur. De Heer Raf Voet wordt 

als voorzitter verkozen en de Heer Henk Wieme als bijzitter. 
2008 Aanstelling Immo Van De Woestijne als syndicus  

 


