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AV Beslissing 

2015 De vergadering beslist unaniem kwijting te geven aan syndicus voor het boekjaar 2014. 

2015 De vergadering beslist om het reservefonds aan te vullen met 2.000€. 

2014 De vergadering beslist unaniem om het mandaat van Immo Van De Woestijne te verlengen voor een 
periode van  3 jaar. 

2014 De vergadering beslist unaniem om alle oude drukknoppen (lichtschakelaars en belknoppen) te laten 
vernieuwen door Jimmy Van Daele. 

2014 De vergadering beslist om de huidige groenaanleg te behouden en deze periodiek te laten 
onderhouden door een tuinman. 

2014 De vergadering geeft unaniem kwijting aan de syndicus. 

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

2013 De vergadering beslist met ruime meerderheid om geen verzekering BA VME af te sluiten. 

2013 De vergadering beslist unaniem om de clausule “afstand van verhaal” te laten schrappen uit te 
brandverzekeringspolis. 

2013 De vergadering beslist unaniem het ontwerp van coördinatie van de statuten + het aangepaste RIO 
goed te keuren. 

2013 De vergadering beslist unaniem kwijting te geven aan syndicus, voorzitter en rekeningcommissaris 
voor het boekjaar 2012. 

2012 De vergadering beslist om preventief de putten te laten ruimen en preventief de dakgoten te laten 
uitkuisen 

2012 De vergadering beslist om de trap in inkomhal 2 te laten behandelen door de firma Aldo 

2012 De vergadering beslist om inkomhal 2 te laten schilderen door schilder Aldo 

2012 
 

De vergadering beslist de coördinatie van de statuten te laten doen door Notimmex BVBA 

2011 Het bedrag van mededinging wordt bepaald op 500€ 

2011 De syndicus krijgt het mandaat om een deurwaarder aan te stellen bij betwisting van achterstallige 
schulden en een procedure op te starten bij een half jaar achterstallige provisies van een eigenaar. 

2011 De syndicus krijgt het mandaat om een deurwaarder aan te stellen bij betwisting van achterstallige 
schulden bij verkoop van een kavel  



 

 

2011 De 15-daagse periode voor de statutaire vergaderingen wordt vastgelegd in de in de 2e en 3e week 
van februari. 

2011 De vergadering verlengt uitdrukkelijk het mandaat van Immo Van de Woestijne als syndicus, binnen 
het kader van de nieuwe wet op de mede-eigendom 

2010 De vergadering keurt het verkort reglement van inwendige orde goed. 

2010 De vergadering staat de eigenaars van een garage toe om de garagepoorten te schilderen in de witte 
RAL-kleur 9016. 

2010 Beslissing tot het laten oliën van het buitenschrijnwerk. 

2010 Beslissing tot aankoop van brievenbussen gefinancierd uit het reservefonds. 

2010 Goedkeuring van een raad van mede-eigendom met 3 eigenaars. Dhr. Cauwels als voorzitter en 
rekencommissaris, Dhr. Deriemaker, Dhr. Coppens 

2010 Aanstelling Immo van de Woestijne al syndicus met een mandaat van 3 jaar. 

 
 

 
 


