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AV Beslissing 
2015 De vergadering geeft unaniem het akkoord voor plaatsing van de overkapping aan het gelijkvloers 

appartement 
2015 De vergadering geeft unaniem kwijting aan syndicus en rekeningcommissaris. 
2015 De vergadering beslist om op heden geen reservefonds op te starten. 
2014 De vergadering beslist om een poetsfirma aan te stellen voor het poetsonderhoud van de gemene 

delen. 
2014 De vergadering beslist om een simbox te laten installeren door Matrix Liften. 
2014 De vergadering geeft unaniem kwijting aan syndicus, voorzitter en rekeningcommissaris 
2014 De vergadering beslist om op heden geen reservefonds op te starten 
2013 De vergadering keurt unaniem het ontwerp van coördinatie van de statuten + het aangepast RIO 

goed. 
2013 De vergadering geeft unaniem kwijting aan de syndicus. 
2012 De vergadering beslist om preventief de putten te laten ruimen alsook de dakgoten te laten uitkuisen 
2012 De vergadering beslist om de coördinatie van de statuten te laten uitvoeren, dit door de firma 

Notimmex 
2012 De vergadering verkiest Mevr. Annelies Pauwels als nieuwe voorzitter en rekeningcommissaris 
2011 Er wordt besloten om extra bergruimte op de zolder te voorzien voor de 4 verdiepingsappartementen. 
2011 De eigenaars beslissen om de voortuinstrook niet te gebruiken als parking, om beschadigingen te 

voorkomen. 
2010 Er wordt afgesproken dat alle bewoners de gemene delen zelf poetsen door middel van een beurtrol. 
2010 Het bedrag van mededinging wordt bepaald op 1000€ 
2010 De algemene vergadering geeft de syndicus, bijgestaan door de raad van beheer, het mandaat voor 

de voorlopige en definitieve oplevering. 
2010 De 15-daagse periode voor de statutaire vergaderingen wordt vastgelegd in de 1e helft van maart. 
2010 De algemene vergadering richt een Raad van Beheer op bestaande uit: Dhr Hermie, Christof 
2010 Er wordt een rekeningnummer geopend bij OBK 
2010 De algemene vergadering keurt de kostensoorten goed, de begroting en de provisies, die met 

bestendige opdracht maandelijks worden betaald. 
2010 Een werkingsfonds van 100€ per appartement wordt gestort op de rekening van de vereniging van 

mede-eigenaars 
2010 Aanstelling Immo Van De Woestijne als syndicus  

 
 

 


