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     *  SYNDICUS  *     *  VERENIGING VAN MEDEËIGENAARS  * 

____________________                                             _______________ (S073)______________ 

Rentibo                     etn.        Residentie                 *  SOFIE  * 

Hamveer                        1                                            Markt                                              25 

B   -    9220    -    Hamme        9230                                                Wetteren 
 

 

 

 
 

                                            

                                           van de  Jaarlijkse Algemene Vergadering van                 

                               
 

 

1) 9  mede-eigenaars zijn aanwezig (of vertegenwoordigd) op een totaal van 15 en zij 

vertegenwoordigen samen  99,41 % van de aandelen. (zie aanwezigheidslijst die integraal deel uitmaakt 

van dit verslag).  Zodoende kan de Algemene Vergadering rechtsgeldig beslissen omtrent de punten 

van de dagorde. (B.W. Art.577-6 §5) 
 

 

2) Verkiezing Voorzitter en Secretaris van de Algemene Vergadering.  
 

Voorzitter: De Voorzitter leidt de algemene vergadering. Hij beschikt over alle bevoegdheden die 

noodzakelijk zijn voor het ordelijk verloop van de algemene vergadering, de beraadslagingen, de 

stemmingen en de opstelling van de notulen.  

Wordt als voorzitter verkozen met unanimiteit: Dhr. Maudens Herman.   
 

Secretaris: De secretaris is de persoon die de pen of de pc hanteert en rapporteert over het verloop van de 

vergadering.  

De syndicus stelt voor zelf secretaris te zijn.   Men is unaniem akkoord.  
 

 

3) Financieel beheer: Het al dan niet verlenen van décharge aan de syndicus inzake het financieel beheer 

van het gebouw van het voorbije boekjaar 01.01.2016 – 31.12.2016. 
 

De totale kostenopgave bedroeg voor het voorbije boekjaar  € 10.140,70.  

Het totaal aan opvragingen bedroeg  € 10.500.  

Er is dus een overschot van € 359,30.  
 

Er wordt algemene décharge verleend aan de syndicus.  
 

Alle aanwezigen ontvingen vooraf de kostenopgave en heden de geüpdatete kostenopgave, de 

verdelingstabel alsook een persoonlijk rekeninguittreksel.  

De verhuurders ontvangen eveneens een indicatieve verdelingstabel van de huurderskosten.  

De afwezigen krijgen dit alles opgestuurd.     
 

 

 

 

4) Werkingsmiddelen periode 01.01.2017 – 31.12.2017.  
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A) Voorleggen en goedkeuren kostenraming komende boekjaar a.d.h.v. de werkelijke   

uitgaven van het voorbije boekjaar.  
 

Een globale kostenraming van € 11.404,52   voor boekjaar 01.01.2017 - 31.12.2017 wordt voorgelegd 

aan alle aanwezigen en unaniem goedgekeurd. 

  Om te kunnen voldoen aan onverwachte prijsschommelingen en kosten wordt de raming  

  opgetrokken tot   € 12.200.  Men is unaniem akkoord.  
 

Rekening houdend met het feit dat de kosten niet gelijkmatig gespreid over het jaar ter betaling  worden 

aangeboden, worden deze kosten per maand ingedeeld, om alzo de betalingspieken veroorzaakt door de 

éénmalige betalingen te situeren. 
 

 

B) Bepalen en goedkeuren van de kwartaalvoorschotten.  
 

 Uit deze raming worden de kwartaalvoorschotten afgeleid : 
  
 januari – februari - maart :                € 4.800 

 april – mei - juni :              € 3.400 

 juli - augustus - september :              € 2.500 

oktober – november – december :     € 1.500 
 

 

5) Raad van mede-eigendom.  
 

De organen van de vereniging zijn:  

1°Algemene Vergadering, waar ieder eigenaar van een kavel lid van is en deelneemt aan de  

beraadslagingen;  zij vormt de wetgevende macht v/d vereniging.    
 

2° syndicus, als waarnemer van het dagelijks beheer;  hij vormt de uitvoerende macht v/d  

vereniging. 
 

De Raad van mede-eigendom is geen orgaan van de rechtspersoonlijkheid v/d VME en is dus een  

facultatief orgaan zonder rechtsmacht. 

De wetgever voorziet onder Art.577-8/1 in de mogelijkheid voor de A.V. om, bij ¾ meerderheid  

v/d stemmen over de oprichting van een Raad van mede-eigendom te beslissen. 
 

Bevoegdheden: Art.577-8/1: “Deze raad, die enkel bestaat uit mede-eigenaars, wordt ermee belast erop 

toe te zien dat de syndicus zijn taken naar behoren uitvoert …   

In de praktijk is de Raad de spreekbuis naar de syndicus toe en voert zij controle uit op zijn 

financieel beheer. 
 

 

A. Décharge Raad. 
 

Stemming: De Raad van mede-eigendom bekomt unaniem decharge over het voorbije werkingsjaar.  
 

 

B. Verkiezing leden van de Raad. 
 

Stellen zich kandidaat en worden unaniem aanvaard: 

Dhr. Maudens Herman en Dhr. Maudens Albert.  
 

 

 

C. Verkiezing Commissaris der rekeningen.   
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Art.577-8/2 B.W. bepaalt: “De algemene vergadering wijst jaarlijks een commissaris van de rekeningen 

aan, die al dan niet mede-eigenaar is… 
 

Wordt benoemd als commissaris: Dhr. Maudens Albert.  
 

 

6) Contractuele relaties.         

A. Evaluatie lopende contracten en eventueel nemen beslissingen.  
 

De syndicus overloopt de actuele contractuele relaties: 

A/  Zicht- en spaarrekening:   BNP PARIBAS-FORTIS 

B/  Elektriciteit:    ELECTRABEL KMO TEAM 

C/  Water:      FARYS 

D/  Onderhoud lift:    OTIS nv 

E/  Technische controles lift:  B.T.I. 

F/  Blokpolis, verzekeraar:   AG INSURANCE 

G/ Blokpolis, makelaar:   ADD nv 

H/  Rechtsbijstand, verzekeraar:  EUROMEX 

I/  Rechtsbijstand, makelaar:  ADD nv 

J/  Periodiek onderhoud:   TD CLEANING 

K/  Lediging putten:   AQUAMELLA 
 

 

Beslissingen:  

F/ de syndicus heeft onderzoek gedaan naar het actuele verzekerde kapitaal. Op basis van een 

evaluatierooster van de huidige verzekeraar worden volgende kapitalen bekomen: 

- Hoofdgebouw+bijgebouw: € 1.914.383 : Men beslist unaniem dit bedrag van heden te aanvaarden als 

nieuw verzekerd kapitaal.          

- Garagecomplex: € 502.842 : Men beslist unaniem € 250.000 te aanvaarden als nieuw verzekerd 

kapitaal.  

De syndicus doet het nodige en informeert de makelaar.  

 

D/ firma DE LIFT biedt € 618 excl. btw voor 4 onderhoudsbeurten/jaar.  

Men beslist unaniem Otis nv op te zeggen ten voordele van firma DE LIFT en dit tegen de eerst 

volgende vervaldag zijnde 1/03/2018.    De syndicus doet het nodige.  

 
 

B. Al dan niet verlengen mandaat huidige syndicus met één jaar.  
 

Het mandaat van de syndicus loopt tot huidige vergadering.  

De syndicus vraagt een stemming omtrent de verlenging van het mandaat met één jaar tot de  

jaarvergadering van 2018.  
 

Stemming: men is unaniem akkoord met de verlenging. De syndicus dankt de aanwezigen.  

 
 

C. Takenpakket uit te voeren onderhoudswerken in eigen beheer. 
 

 Vervangen van lampen.  

 Sproeien tegen onkruid van de manouvreerruimte der garagecomplex.  
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Hierbij worden de aankoopbewijzen aan de syndicus bezorgt ter terugbetaling.    
 

 

7) Reservekapitaal.  
 

Opdat de V.M. na verloop van tijd het hoofd zou kunnen bieden aan de financiële gevolgen van 

verfraaiïngs-, renovatie- en grote herstellingswerken, is de vorming van een ‘reservekapitaal’ hoogst 

noodzakelijk. 

Zo een reservekapitaal mag geen deel uitmaken van het werkkapitaal, maar moet door de syndicus 

geplaatst worden op een investeringsrekening (bouwfondsrekening). 

In geval van eigendomsoverdracht van een kavel, blijft zijn aandeel in het reservekapitaal eigendom van 

de  V.M. (Art. 577-11 §2 ten 2e, 1e alinea).  
 
 

A. Actuele Stand.  
 

De stand op de spaarrekening is € 1.600. 

De syndicus bezorgt de betreffende mede-eigenaars diens persoonlijk aandeel.   
 

 

B. Al dan niet verder aandikken van het reservekapitaal. Bij voldoende meerderheid, bepalen  

bedrag en modaliteiten omtrent opvraging. 
 

Op de jaarvergadering van 2016 besliste men unaniem een reservekapitaal te vormen van € 1.600 door 

de bijdrage van elke appartementsmede-eigenaar van € 200.   
 
 

Stemming: Men beslist unaniem dit kapitaal aan te dikken met 4 x € 7.200 en dit op te vragen aan 

de appartementsmede-eigenaars op 1/02, 1/05, 1/08 en 1/11.  

Dit aanvullend kapitaal dient integraal ter betaling van de modernisatiewerken van de lift die normaliter 

eind 2017 van start zullen gaan.  
 

 

8) Verlichting garagecomplex: 

A. Al dan niet voorzien van verlichting voor de manouvreerruimte. 
 

Niet van toepassing. (er is reeds verlichting aanwezig) 
 

 

B. Al dan niet voorzien van elektriciteit/verlichting voor privatieve garages. 
 

Dit is de wens van dhr. Bontinck, eigenaar van garage nr. 28.  
 

Stemming: Men is unaniem akkoord hetgeen volgt: 

 Dhr. Bontinck bekostigt de aftakking alsook de verplicht te plaatsen tussenteller.  

 De werken dienen uitgevoerd te worden door een erkend elektricien.  
 

 

9) Al dan niet overgaan tot verfraaiing der inkomhal. (offerte Art De Vivre: € 1.190,12 incl. btw) 
 

De syndicus heeft een offerte bekomen van firma ART DE VIVRE.  

De syndicus vraagt eveneens prijs bij firma LUWAERT.  

Ook wordt ART DE VIVRE gevraagd een tekening te bezorgen van de voorgestelde werken.  
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Stemming: Men komt unaniem overeen dit item te agenderen op de dagorde van de jaarvergadering 

van 2018.  
 

 

10) Status sanitaire afvoerleidingen en eventueel nemen beslissingen.  
 

Men komt unaniem overeen nog geen verdere actie te ondernemen in dezer.  
 

 

11) Werken lift conform uitgevoerde risicoanalyse. Voorleggen offertes en nemen beslissing. (Verolift: € 

27.540,92  /  Otis: € 34.368,38) 
 

Dhr. Vertriest van firma DE LIFT vervoegt de vergadering en geeft een uitgebreide toelichting der 

werken.  

De offerte van firma DE LIFT bedraagt € 23.207,64  incl. 6% btw. 

Bijkomende opties zijn: A/   €560 optie ingebouwd lichtgordijn 

B/   € 490 optie gsm module 

           C/   €1430 optie vervangen knoppendoos 

           D/   €3.323 optie kooimodernisatie 
 

Stemming: Men beslist unaniem de offerte van firma DE LIFT te aanvaarden inclusief alle opties. 

(totaalprijs incl. opties: € 29.358,82 incl. 6% btw) 

Wel zal dhr. Lelièvre de kredietwaardigheid nagaan van deze firma en de syndicus hierover berichten 

alvorens de syndicus de offerte confirmeert.  
 

 

12) Varia.  
 

 De syndicus bezorgt een sleutel van de toegangsdeur aan het schoonmaakbedrijf.  

 

 De syndicus zal BNP aanmanen de ruimte aan de nooduitgang op te kuisen.  

 

 Noodverlichting: firma ELEKTRO PASCAL biedt €115/armatuur met ingebouwde noodverlichting. 

10 armaturen zijn nodig wat in totaal komt op € 1.219 incl. 6% btw.  

Men is unaniem akkoord deze offerte te aanvaarden en te betalen via de reserverekening.  

 

 

 

 

De volgende statutaire algemene vergadering vindt plaats op WOENSDAG  10 JANUARI 

2018 om 19u.  

 

Alle punten van de dagorde werden besproken en de vergadering werd opgeheven om      21u.45.  
 

Opgesteld door de syndicus en toegestuurd aan de eigenaars op 13 januari 2017. 
 

 

 De syndicus.  
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