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Verkort register van de algemene vergaderingen  

’t Nieuw Leike 

Laatste update dd 06/12/2017 

AV Beslissing 

2017 De vergadering beslist een aangetekend schrijven op te stellen naar 

Bostoen voor het herstellen van de oprit 

2017 De vergadering beslist de offerte goed te keuren voor het plaatsen van 

een SIM-box door firma De Lift 

2017 De vergadering beslist de poetsfirma tweewekelijks te laten poetsen 

i.p.v. wekelijks 

2017 De vergadering beslist geen reservefonds op te starten 

2017 Alle mede-eigenaars verlenen de syndicus en rekencommissaris 

kwijting. 

2017 De vergadering stelt Mevr. Haegeman aan als voorzitter en Mevr. 

Jocqué als rekeningcommissaris, de syndicus fungeert als secretaris. 

2016 De vergadering beslist het mandaat van de syndicus te hernieuwen voor 

3 jaar.  

2016 De vergadering stelt Mevr. Haegeman aan als voorzitter en 

rekeningcommissaris, de syndicus fungeert als secretaris. 

2016 Alle mede-eigenaars verlenen de syndicus en rekencommissaris 

kwijting. 

2016 De vergadering beslist geen reservefonds op te starten 

2015 Er wordt kwijting gegeven aan de syndicus en rekencommissaris. 

2015 De vergadering stelt Mevr. Haegeman aan als voorzitter en 

rekeningcommissaris, de syndicus fungeert als secretaris. 

2014 De vergadering beslist de tuin te heraanleggen door Ludwig Van Hulle. 
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2014 Mevr. Jocqué wordt aangesteld als rekeningcommissaris voor het 

boekjaar 2014. 

2014 Alle mede-eigenaars verlenen de syndicus en rekencommissaris 

kwijting. 

2014 De vergadering stelt Mevr. Haegeman aan als voorzitter en de syndicus 

als secretaris 

2013 De syndicus krijgt het mandaat van de vergadering om de VME te 

vertegenwoordigen bij de oplevering van de gemene delen. 

2013 De vergadering beslist een poetsfirma aan te stellen voor 1u/week, dit 

met ingang na de voorlopige oplevering. 

2013 Liftfirma Moerman wordt aangesteld voor het onderhoud van de lift. 

2013 De vergadering gaat akkoord met het financieel overzicht. 

2013 Alle eigenaars gaan akkoord met de verdeelsleutels van de 

gemeenschappelijke kosten. 

2013 Het reglement van inwendige orde wordt door alle eigenaars 

goedgekeurd. 

2013 De vergadering beslist de 15-daagse periode te laten doorgaan in de 1ste 

15 dagen van juni, zoals wettelijk vastgelegd in de basisakte. 

2013 De syndicus krijgt van de vergadering het mandaat om per 

deurwaardersexploot beslag in handen van de notaris te leggen bij 

verkoop van een appartement met achterstallige schulden alsook om 

een eigenaar te dagvaarden indien de achterstallen hoger zijn dan 1 jaar 

provisie. 

2013 Het bedrag van mededinging wordt vastgelegd op 1000,00€. 

2013 De vergadering beslist geen raad van mede-eigendom op te richten. 

2013 De vergadering verkiest Mevr. Jocqué als voorzitter en Mevr. Bracke als 

rekeningcommissaris. De syndicus wordt verkozen als secretaris. 

2013 Immo Van De Woestijne wordt aangesteld als syndicus. 
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