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AV Beslissing 

2017 De vergadering beslist de firma Cleaning Van Renterghem aan te stellen voor 

het poetsen van de algemene delen. 

2017 De vergadering beslist de firma De Clerck aan te stellen voor het jaarlijkse 

tuinonderhoud. 

2017 De vergadering verleent unaniem kwijting aan de syndicus en 

rekeningcommissaris. 

2017 De vergadering stelt dhr. De Buck aan als voorzitter, de syndicus fungeert als 

secretaris en Mevr. Van Dierendonck als rekeningcommissaris. 

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

syndicus voor 3 jaar. 

2016 De vergadering verleent unaniem kwijting aan de syndicus en 

rekeningcommissaris. 

2016 De vergadering stelt dhr. De Buck aan als voorzitter, de syndicus fungeert als 

secretaris en Mevr. Van Dierendonck als rekeningcommissaris. 

2015 De vergadering verleent unaniem kwijting aan de syndicus en 

rekeningcommissaris. 

2015 De vergadering stelt dhr. De Buck aan als voorzitter, de syndicus fungeert als 

secretaris en Mevr. Van Dierendonck als rekeningcommissaris. 

2014 De vergadering gaat unaniem niet in op de offertes voor de heraanleg van de 

tuin. 

2014 De vergadering gaat unaniem niet in op de offertes voor het tuinonderhoud. 

2014 Er wordt unaniem kwijting gegeven aan de syndicus en rekeningcommissaris 

voor het boekjaar. 

2014 De vergadering stelt Dhr. De Buck Koen aan als voorzitter, de syndicus als 

secretaris en Mevr. Dierendonck als rekeningcommissaris. 
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2013 De vergadering beslist unaniem om Anneke Blomme aan te stellen voor het 

poetsen van de algemene delen. 

2013 De gecoördineerde statuten worden goedgekeurd door de aanwezige mede-

eigenaars. 

2013 De vergadering gaat unaniem akkoord met de hernieuwing van het mandaat 

van de syndicus voor een periode van 3 jaar. 

2013 Er wordt unaniem kwijting gegeven aan de syndicus en rekeningcommissaris 

voor het boekjaar. 

2013 De vergadering stelt Dhr. De Buck Koen aan als voorzitter, de syndicus als 

secretaris en Mevr. Dierendonck als rekeningcommissaris. 

2012 De vergadering gaat unaniem akkoord met de offerte van Multikey voor het 

vervangen van de handgreep aan de achterdeur. 

2012 Alle aanwezige eigenaars gaan unaniem akkoord met het RIO. 

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

2012 Dhr. De Buck Koen wordt aangesteld als voorzitter, Mevr. Van Dierendonck 

wordt aangesteld als rekencommissaris en de syndicus als secretaris. 

De raad van mede-eigendom blijft behouden. 

2012 De vergadering verleent kwijting aan de syndicus en de rekencommissaris. 

2011 De vergadering maakt de afspraak de putten preventief jaarlijks te ledigen. 

2011 De vergadering verleent het mandaat aan de syndicus om een expertise te 

laten uitvoeren voor de brandverzekering, nl. voor afschaffing van 

evenredigheidsregel. 

2011 De syndicus krijgt unaniem het mandaat van de vergadering voor het 

overschakelen naar een andere elektriciteitsleverancier afhankelijk van de 

resultaten van de onderhandelingen. 

2010 De syndicus heeft een overeenkomst met dhr. De Clercq Hendrik voor het 

tussenkomen van de kosten ivm het ledigen van de putten en het uitkuisen van 

de waterciterne. Alsook het vergroten van het mangat. 

2010 De vergadering beslist om de belettering Residentie Diederik te laten uitvoeren 

door publi colpaert. 

2010 De vergadering beslist om iemand aan te spreken voor het poetsonderhoud 2u/ 

2-wekelijks. 

2010 Het Reglement van Inwendig Orde wordt goedgekeurd. 
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2010 Het bedrag van mededingen wordt vastgelegd op 500 euro met uitzondering op 

de lift. 

2010 De vergadering beslist de 15-daagse periode vast te leggen in de 2de helft van 

september. 

2010 Aanstelling Immo Van De Woestijne als Syndicus 

2010 Raad van mede-eigendom wordt samen gesteld met Mevr. Van Dierendonck, 

Mevr. De Neve en Dhr. Van Wynsberghe. 

2008 Aanstelling Axius als syndicus 

2008 De vergadering gaat akkoord dat er geen fietsstalling voorzien wordt 

2007 De vergadering beslist om nog geen reservefonds aan te leggen 

2006 De vergadering beslist om een doorgang te maken van de appartementen naar 

de garages. 

2006 Aanstelling vastgoedbeheerders W. Van Coillie & Co bvba als syndicus 

 

 

 

 


