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AV Beslissing 

2017 De vergadering stelt unaniem dhr. Vermaere aan als 

rekeningcommissaris voor het komende boekjaar. 

2017 De vergadering verleent unaniem kwijting aan de syndicus en 

rekencommissaris. 

2017 De vergadering beslist opnieuw het reservefonds aan te vullen met 

1.000 verdeeld onder aandelen. 

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

fungeert als secretaris. 

2016 Iedereen gaat akkoord met de vernieuwing van het mandaat van de 

syndicus. 

2016 De vergadering stelt unaniem dhr. Vermaere aan als 

rekeningcommissaris voor het komende boekjaar. 

2016 De vergadering verleent unaniem kwijting aan de syndicus en 

rekencommissaris. 

2016 De vergadering beslist opnieuw het reservefonds aan te vullen met 

1.000 verdeeld onder aandelen.  

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

fungeert als secretaris. 

2015 De vergadering beslist de offerte voor de simbox niet goed te keuren. 

2015 De vergadering stelt unaniem dhr. Vermaere aan als 

rekeningcommissaris voor het komende boekjaar. 
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2015 De vergadering verleent unaniem kwijting aan de syndicus en 

rekencommissaris. 

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

fungeert als secretaris. 

2014 De vergadering gaat akkoord met het preventief ruimen van 

afvoeren/putten en wenst dit volgend jaar te evalueren. 

2014 De vergadering verleent unaniem akkoord aan dhr. & Mevr. Victor voor 

het plaatsen van een raam in de garage die uitkijkt op hun privatieve 

tuin. 

2014 De vergadering verleent kwijting aan de synidcus en rekencommissaris 

voor het boekjaar 2014. 

2014 De vergadering stelt dhr. De Kesel aan als voorzitter, de syndicus als 

secretaris en Dhr. Vermaere als rekeningcommissaris. 

2013 Iedereen gaat akkoord met de vernieuwing van het mandaat van de 

syndicus. 

2013 De vergadering stelt Dhr. Vermaere aan als rekeningcommissaris. 

2013 De vergadering verleent kwijting aan de syndicus en 

rekeningcommissaris voor het voorbije werkjaar. 

2013 Dhr. Vermaere wordt door de vergadering aangesteld als voorzitter en 

de syndicus fungeert als secretaris. 

2012 De meerderheid van de eigenaars gaan akkoord voor het uitvoeren van 

een expertise voor afschaffing van evenredigheidsregel in de brandpolis. 

2012 Alle aanwezige eigenaars gaan akkoord met het reglement van 

inwendige orde. 

2012 De vergadering verleent kwijting aan de syndicus en rekencommissaris. 

2012 Dhr. Vermaere wordt unaniem door de vergadering aangesteld als 

voorzitter en rekencommissaris, de syndicus fungeert als secretaris. 

2011 De eigenaars geven unaniem het mandaat aan de syndicus voor de 

oplevering van de gemene delen. 
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2011 De vergadering gaat unaniem akkoord met de begroting die is opgesteld 

en die over een werkingsjaar gaat van 1 oktober 2011 tot 30 september 

2012. De provisies worden vastgelegd op 70€ per maand per 

gelijkvloersappartement en 80€ per maand per verdiepingsappartement 

en 5€ per maand per garage/staanplaats. 

2011 De vergadering verleent het mandaat aan de syndicus om beslag in 

handen te leggen bij verkoop in geval van achterstallige schulden alsook 

het mandaat om een eigenaar te dagvaarden indien zijn achterstallen 

hoger oplopen dan 12 maanden provisie. 

2011 De periode van de 15-daagse periode wordt vastgelegd op de 2de helft 

van november. 

2011 Het bedrag waarboven mededingen nodig is wordt vastgelegd op 1000€ 

door de algemene vergadering. 

2011 Dhr. Vermaere wordt aangesteld als voorzitter en rekeningscommissaris 

van de VME. De syndicus fungeert als secretaris. 

2011 Aanstelling van Immo Van De Woestijne als syndicus. 

 

 

 

 


