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AV

Beslissing

2017

De vergadering beslist de verwarmingsinstallatie te vernieuwen.

2017

Het mandaat van Immo Van De Woestijne als syndicus wordt met unanimiteit
verlengd.

2016

Het reservefonds wordt verder opgebouwd à rato van 2€ per aandeel.

2015

De vergadering gaat akkoord met de plaatsing van zonnescreens kleur frame
identiek aan deze van het schrijnwerk en doek in licht grijs. Referentie 862046voor de zijgevel en in beige doekkleur voor voor-en achtergevel.

2014

De dak werken worden toegewezen aan de firma Van Severen

2014

Vergadering gaat akkoord met aanstelling van arch. Beke in het kader van de
dak/isolatiewerken.

2014

Het mandaat van Immo Van De Woestijne als syndicus wordt met unanimiteit
verlengd.

2014

Het reservefonds wordt verder opgebouwd à rato van 3€ per aandeel dus
6.300€ voor het ganse gebouw.

2013

De vergadering gaat akkoord met de uitvoeringsmodaliteiten van de
gevelwerken en toewijzing. De gelden zijn betaalbaar voor 01/08/2013.

2013

Er wordt beslist de verwarmingskosten 100% te verdelen volgens verbruik.

2012

De vergadering beslist het verzekerde kapitaal te laten herschatten en de
brandverzekering te actualiseren.

2012

De putdeksels in de CV-ruimte zullen vervangen worden door deksels met
geurafsnijder.

2012

De vergadering beslist voltallig tot uitvoering van de gevelwerken.

2012

De vergadering beslist met unanimiteit tot coördinatie van de statuten

2012

Er wordt beslist 20 % van de verwarmingskosten te verdelen volgens aandelen
en het resterende deel van de verwarmingskosten te verdelen volgens de
opname van de meters.

2012

Het reservefonds wordt verder opgebouwd à rato van 3€ per aandeel dus
6.300€ voor het hele gebouw.

2011

[De syndicus zal in 2012 een begroting voorleggen voor vernieuwing van de
dakbedekking en vervanging van de centrale verwarmingsketel]
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2011

Een reservefonds wordt opgericht van 3€ per aandeel dus 6.300€ voor het hele
gebouw in 2011

2011

De overeenkomst met Immo Van De Woestijne als syndicus wordt uitdrukkelijk
verlengd, binnen het kader van de nieuwe wet op de mede-eigendom.

2011

De vergadering verleent het mandaat aan de syndicus om te dagvaarden indien
achterstallen oplopen boven 12 maanden provisies; evenals het mandaat aan
de syndicus om beslag in handen van de notaris te leggen bij verkoop, in geval
van achterstallige schulden.

2011

Er wordt afgesproken met akkoord van alle tegenwoordige eigenaars dat ten
minste bij werken boven 1.000 € meerdere offertes worden voorgelegd aan de
algemene vergadering, met uitzondering van liftwerken aangezien men hier
verbonden is aan een onderhoudscontract.

2011

Er wordt beslist geen raad van mede-eigendom op te richten. Dhr Windey is
bereid op te treden als zowel voorzitter en als rekeningcommissaris. De
syndicus wordt aangesteld als secretaris.

2011

De statutaire algemene vergadering wordt op de 2de helft van april vastgelegd.
De vraag om een agendapunt toe te voegen aan de dagorde dient schriftelijk te
gebeuren via de syndicus ten laatste 3 weken voor de aanvang van de 15daagse periode (dus ten laatste in de 1ste helft van maart).

2010

Mevr Beauprez en Mevr Janssens zijn bereid de CV van het gebouw in de gaten
te houden

2010

[De chemische caloriemeters worden vervangen door radiogestuurde
elektronische caloriemeters]

2010

De algemene vergadering staat zonneluifels toe van het type Winsol Combisol
2500 type 1 met bruin-beige gestreept patroon met referentie 7108.

2010

De vergadering voert een rappelkost van 10€ in voor eigenaars die hun
betalingen niet tijdig uitvoeren, privatief te verrekenen door de syndicus bij de
nalatige eigenaars

2010

[De noodverlichting van het gebouw wordt in alle traphallen vernieuwd]

2010

De vergadering beslist de wettelijk verplichte liftmodernizaties te laten
uitvoeren in 2011, voor een totaalbudget van 51.028€, en wijst deze werken
toe aan de firma Verolift

2009

De vergadering beslist een reservefonds in te voeren naar aanleiding van de
liftmodernizaties die wettelijk verplicht zijn tegen 1/1/2013, ten bedrage van 10
euro per appartementsaandeel per jaar

2009

Elke appartementseigenaar betaalt een voorschot in het werkingskapitaal van
175€ per maand op de obk-werkingsrekening 123-6102948-35. Het
werkingsjaar loopt van 1/3 tot 28/2.
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2009

[in de garages mogen geen stopcontacten worden toegevoegd op de elektrische
circuits van de gemene delen, omwille van brandrisico]

2009

[videofonie wordt ingevoerd]

2008

[schilderwerken aan terrassen, garagepoorten en binnenhallen]

2005

[risico-analyse van de liften door BTV]

2003

[vervanging apparatuurkast/deuroperator van de lift CD]

1988

Aanstelling van Immo Van De Woestijne als syndicus
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