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     *  SYNDICUS  *     *  VERENIGING VAN MEDEËIGENAARS  * 

____________________                                             _______________ (S073)______________ 

Rentibo                   bvba        Residentie                 *  SOFIE  * 

Hamveer                        1                                            Markt                                              25 

B   -    9220    -    Hamme        9230                                                Wetteren 
 

 

 

 
 

                                            

                                           van de  Jaarlijkse Algemene Vergadering van                 

                               

          

 

1) 10  mede-eigenaars zijn aanwezig (of vertegenwoordigd) op een totaal van 16 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 Albert.   
 

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 01.01.2017 – 31.12.2017. 
 

De totale kostenopgave bedroeg voor het voorbije boekjaar  € 13.082,13.   

Het totaal aan opvragingen bedroeg  € 12.200.  

Er is dus een tekort van € 882,13.  
 

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.     
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4) Werkingsmiddelen periode 01.01.2018 – 31.12.2018.  

A) Voorleggen en goedkeuren kostenraming komende boekjaar a.d.h.v. de werkelijke   

uitgaven van het voorbije boekjaar.  
 

Een globale kostenraming van € 12.028,20   voor het nieuwe boekjaar wordt voorgelegd aan alle 

aanwezigen en unaniem goedgekeurd. 

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

  opgetrokken tot   € 12.800.  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 :                € 4.200 

 april – mei - juni :              € 4.200 

 juli - augustus - september :              € 2.600 

oktober – november – december :     € 1.800 
 

 

 

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, Dhr. Maudens Albert.  
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C. Verkiezing Commissaris der rekeningen.   
 

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:    DE LIFT 

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: Geen.  

 

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

Het mandaat van de syndicus loopt tot huidige vergadering.  

De syndicus geeft mee dat Rentibo is overgenomen door Rentibo bvba.  

Ook Rentibo bvba heeft Kristof Boel als zaakvoerder.     

Zaakvoerder Kristof Boel stelt voor onder dezelfde voorwaarden als voorheen Rentibo bvba als syndicus  

aan te duiden. 
 

Stemming: Men is unaniem akkoord en het syndicuscontract wordt getekend.  

De syndicus dankt de aanwezigen.  

 
 

C. Takenpakket uit te voeren onderhoudswerken in eigen beheer. 
 

 Vervangen van lampen. (de aankoopbewijzen worden aan de syndicus bezorgd ter terugbetaling) 

 Sproeien tegen onkruid van de manouvreerruimte der garagecomplex.  

 Zwerfafval in doorgang en op manouvreerruimte: dit zal gevraagd worden aan de tuinman die 

het sproeien uitvoert, om zesmaandelijks uit te voeren.  
 

 

 

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. 
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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 € 20.028,59 (+ nog een te betalen som van € 900 maakt  € 20.928,59).  

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 2017 besliste men unaniem dit kapitaal aan te vullen met 4 x € 7.200 op te 

vragen aan de appartementsmede-eigenaars.   
 

Stemming: Men beslist unaniem dit kapitaal in komend boekjaar niet aan te vullen.  

Alle facturen m.b.t. de modernisatie van de lift worden betaald vanuit het reservekapitaal. Het tekort 

wordt rechtstreeks opgevraagd aan de betreffende mede-eigenaars.   
 

 

 

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

De syndicus had destijds een offerte bekomen van firma ART DE VIVRE.  

Op de vorige AV werd gevraagd dit item te agenderen op de AV van heden.  

Aandachtspunten: schilderwerken uit te voeren / spiegel op hoogte.  
 

Stemming: Firma Art De Vivre zal ter plaatse gevraagd worden met de bedoeling de offerte te 

overlopen en aan te passen of uit te breiden waar nodig.  Alle appartementsmede-eigenaars zullen 

op de hoogte gebracht worden van de afspraak zodat zij, indien mogelijk, aanwezig kunnen zijn. 

Zo kan de aangepaste offerte nadien goedgekeurd worden voor uitvoering.  

Men is unaniem akkoord met bovenstaande. 
 

 

 

9) Varia.  
 

 Er wordt gemeld dat er regelmatig auto’s geparkeerd staan voor het hek. Zodoende versperren deze 

de doorgang naar het garagecomplex. Het voorstel wordt gedaan om een groter bord “VERBODEN 

PARKEREN” aan te brengen. Dit zal uitgevoerd worden.  

 

 Regelmatig staan auto’s geparkeerd voor hun garagepoort. Dit is hinderlijk bij het manouvreren van 

auto’s van andere gebruikers. Er wordt op gewezen dat dit niet toegelaten is. Er mag enkel 

geparkeerd worden IN de garages.  

 

 Ter info: enkele dakprofielen van de garages links ontbreken. Er is op heden evenwel geen 

waterinfiltratieprobleem in deze garages.  

 

 Er zal (weerom) geïnformeerd worden omtrent het terugclaimen van de 30m² die werd ingepalmd 

door Gemeente Wetteren. (3 parkings aan de residentie) 
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De volgende statutaire algemene vergadering vindt plaats op WOENSDAG  9 JANUARI 

2019 om 19u.  

 

 

 

 

 

 

 

Alle punten van de dagorde werden besproken en de vergadering werd opgeheven om  20u.23.  
 

Opgesteld door de syndicus en toegestuurd aan de eigenaars op  11  januari 2018. 
 

 

 De syndicus.  
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