
VERSLAG VAN DE STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERTNG VIA
SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING (art. 577-6, 511 BW)

VME RESIDENTIE TaImar 2
Ondernemingsn u mmer 0828.77 0.968

o2lo4l2O2L

Aantal ontvangen stembrieven van de stemhoudende eigenaars:
Aantal aandelen van de ontvangen stembrieven:

t7l3L
6023 | 10.000

De rekencommissarissen, mevr. Van den Berge, mevr. Van Kerckhoven en dhr. Van den Steen bevestigen de
correctheid van de voorliggende afrekening.

2: Toestand van het reservekapitaal (oeen stemmino)

Het saldo van het reservekapitaal bedraagt, op datum afsluiting 30/09/2019: € 18.426,24
Volgende verrichtingen vonden plaats in het voorbije werkjaar:

- 12 x € '1600

- Betaling schilderwerken -€ 6866,24
- Betaling renovatie trap - € 5723,20
- Betaling schildenverken - € 1000
- Betaling schildenverken -€ 5866,24

Het saldo van het reservekapitaal bedraagt op datum afsluiting 30/09/2020: € 18.170,56

3: Goedkeurino van de rekeninoen voor het voorbije werkjaar 01/10/2019-30/09/2020 ímeerderheid 1/2+1)

De onkosten voor het werkjaar 01/1012019-30i0912020 bedragen € 80.329,98 ( waarvan € 28.599,23
privatiefl; de onkosten van vorig werkjaar beliepen €55.224,91 (exclusief C33.937,46 privatieve kosten).

De afrekening wordt unaniem goedgekeurd.

Verdeelsleutel: 001 0 - Alle aandelen
Vereiste meerderheid: 1/2 + 1

Resultaten:
. Ja'. 100.000/0(6023) (unaniem)
. Nee:0,00%(0)
. Onthouding:(0)
. Blanco: (0)

Deze mede-eigenaars wiens afrekening een te betalen saldo vermeldt worden vezocht hun aandeel in de
afrekening, binnen de 30 dagen, te storten op de zichtrekening van de VME; deze mede-eigenaars wiens
afrekening een tegoed vertoont zullen dit bedrag van zodra mogelijk teruggestort krijgen op hun private
bankrekening.

4: Goedkeurino van de balans van het vooóii boekjaar (meerderheid 1/2+1)

De balans van het voorbije werkjaar is toegevoegd in bijlage van uw afrekening en voorgelegd voor goedkeuring.

De balans wordt unaniem goedgekeurd.
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Verdeelsleutel: 0010 - Alle aandelen

Vereiste meerderheid: 1/2 + 1

Resultaten:
. Ja 10O.OO%(6023)(unaniem)
. Nee:0,00%(0)
. Onthouding: (0)

' Blanco; (0)

5: Décharoe en kwijting aan de syndicus voor het gevoerde beleid in het voorbije werkiaar (meerderheid 1/2+1'l

Er wordt gevraagd kwijting en décharge te verlenen aan de syndicus, voor het gevoerde boekhoudkundige,

technische en administratieve beleid in het voorbije werkjaar.

Er wordt unaniem kwijting verleend aan de syndicus

Verdeelsleutel: 0010 - Alle aandelen

Vereiste meerderheid: 1/2 + 1

Resultaten:
' Ja:1O0.OO%(6023)(unaniem)
. Nee: 0,007o(0)
. Onthouding: (0)

. Blanco: (0)

6: Décharqe en l<tr,ijtino aan de Raad van Mede-eioendom voor het sevoerde beleid in het vooóije werkiaar
,r".r."*"id 1/2+1)

Er wordt gevraagd kwijting en décharge te verlenen aan de leden van raad van mede-eigendom voor de hen

toevertrouwde taken in het voorbije werkjaar.

Er wordt unaniem kwijting verleend aan de Raad van Mede-eigendom.

Verdeelsleutel: 0010 - Alle aandelen

Vereiste meerderheid: 1/2 + 1

Rcsultatcn:
. Ja:100.00%(6023)(unaniem)
. Nee:0,00%(0)
. Onthouding: (0)

. Blanco: (0)

7: Décharge en hrvijtino (colleqe van) rekeningcommissaris(sen) voor het qevoerde financieel beleid in het vooÍbiie
werkiaar (meerderheid 1/2+1

Er wordt gevraagd kwijting en décharge te verlenen aan het college van rekeningcommissarissen, voor de hen

toevertrouwde taak in het voorbije werkjaar.

Er wordt unaniem kwijting verleend aan het college van rekeningcommissarissen.

Verdeelsleuteh 0010 - Alle aandelen

Vereiste meerderheid: 1/2 + 1

Resultaten:
. Ja: 100.00%(6023) (unaniem)
. Nee:0,00%(0)
' Onthouding:(0)
. Blanco: (0)

8: Ontslao en (her)verkiezino van de syndidrs. toelichting bij de voorliooende svndicusovereenkomst. beDalino van het
ereloon en de duurt'rjd van het mandaat (meerderheid 112+1)
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Het mandaat van de syndicus loopt af. U kan het contract raadplegen op het portaal. Het kantoor VM
Vastgoedbeheer BV, commerciële benaming Syncura, lid van de groep Vande Moortel, stelt zich opnieuw
verkiesbaar, voor een nieuw mandaat van t jaar, met ingang vanaf heden.

De overeenkomst eindigt van rechtswege op de eerstvolgende statutaire jaarvergadering volgend op het einde
van het mandaat.

Het mandaat met Syncura wordt unaniem verlengd voor één jaar tot aan de volgende algemene vergadering

Verdeelsleutel: 0010 - Alle aandelen
Vereiste meerderheid: 1/2 + 1

Resultaten:
. Ja:100.00%(6023)(unaniem)
. Nee:0,00%(0)
. Onthouding:(0)
. Blanco: (0)

9: Mandaat aan de vooaitter voor ondertekenino contract svndiqJs (meerderheid 1/2+1)

Wij vragen om volmacht te verlenen aan de voozitter van de algemene vergadering van 2019. mevr. Van den
Berge om, namens de vereniging van mede-eigenaars, de wettelijk verplichte overeenkomst met de syndicus te
ondertekenen.

Er wordt unaniem volmacht verleent aan de voorzitter van de vorige algemene vergadering mevr. Van den Berge.

Verdeelsleutel: 0010 - Alle aandelen
Vereiste meerderheid: 1/2 + 1

Resultaten:
. Ja:100.00%(6023)(unaniem)
. Nee:0,00%(0)
. Onthouding:(0)
. Blanco: (0)

10: Verkiezino van (het colleoe van) de commissaris(sen) van de rekeninoen (meerderheid 1/2+1)

Tot rekencommissarissen bieden zich aan:

Mevr. Van den Berge Jacqueline
Mevr. Van Kerckhoven Paula

Dhr. Van den Steen Luc

Graag vragen wij uw akkoord om bovenstaande leden goed te keuren als rekeningcommissaris voor het lopende
werkjaar.

De bovenstaande mede-eigenaars worden unaniem verkozen tot college van rekeningcommissarissen.

Verdeelsleutet 0010 - Alle aandelen
Vereiste meerderheid: 1/2 + 1

Resultaten:
. Ja: 100,000/0(6023) (unaniem)
. Nee:0,00%(0)
' Onthouding: (0)
. Blanco: (0)
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1 1 : Ontslao en (her)verkiezinq van de leden van de Raad van Mede-eigendom (meerderheid 1/2+1 )

De bestaande raad van mede-eigendom is ontslagnemend. De syndicus dankt, namens de mede-eigenaars, de

ontslagnemende leden van de RVME voor hun gewaardeerde medewerking tijdens het voorbije werkjaar. De

bestaande raad stelt zich opnieuw kandidaat, voor een periode van 1 jaar; de verkozen leden zullen, onder elkaar

de Voorzitter van de RVME verkiezen.

Kandidaat 1: mevr. Van Kerckhoven Paula

Kandidaat 2: mevr. Van den Berge Jacqueline

Kandidaat 3: dhr. Van den Steen Luc

Bovenstaande mede-eigenaars worden met unanimiteit verkozen tot leden van de raad van mede-

eigendom.

Mevr. Van den Berge heeft er ons terecht op gewezen dat klusjesman Tim De Boeck ook mee toebehoort tot de

raad van mede-elgendom.

Verdeelsleutel: 0010 - Alle aandelen

Vereiste meerderheid: 1/2 + 1

Resultaten:
. Ja:10O.OO0/o(6023) (unaniem)
. Nee:0,00%(0)
' Onthouding;(0)
' Blanco: (0)

12: Goedkeurino van de voorligoende beoroting voor de oewone en de buitenoewone uitoaven (meerderheid 1/2+1)

Voor de GEWONE uitgaven: De opgevraagde voorschotten voor het voorbije werkjaar beliepen € 87.840 + extra

provisie € 8000

De onkosten voor het werkjaar 01/10/ZO1g ïoï30/09/2020 bedragen € 80.329,98 ( waarvan € 28.599,23 privatief)

Het permanent werkkapitaal bedraagt € 2267,84

De begroting voor het lopend werkjaar beloopt € 90.240 .

Voor de BUITENGEWONE uitgaven: De syndicus venvijst, voor een behandeling ten gronde, naar de

agendapunt(en) waar deze buitengewone uitgaven zijn geagendeerd.

De voorliggende begroting wordt unaniem goedgekeurd.

Verdeelsleutel: 0010 - Alle aandelen

Vereiste meerderheid: 1/2 + 1

Resultaten:
. Ja: 100.00%(6023) (unaniem)
. Nee:0,00%(0)
. Onthouding: (0)

. Blanco: (0)

13: Goedkeurino van de voorschotten voor het loDend werkjaar {meerdeheid 1/2+1)

Op basis van de voorliggende begroting stellen wij als syndicus voor om de bestaande voorschotten aan te

houden met aanvang van het lopend boekjaar - alsmede de bestaande periodiciteit aan te houden'

De voorschotten worden unaniem goedgekeurd.
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Verdeelsleutel: 0010 - Alle aandelen
Vereiste meerderheid: 1/2 + 1

Resultaten:
. )a'. 100.00%(6023) (unaniem)
. Nee;0,00%(0)
. Onthouding: (0)
. Blanco: (0)

Het werkingskapitaal is verschuldigd aan de VME. Mochten er zich in de loop van het boekjaar situaties voordoen
waardoor het werkkapitaal ontoereikend zou zijn (bv grote achterstallen, onverurrachte grote herstellingen,
dringende en noodzakelijke werken, ...) is de syndicus wettelijk verplicht om de solvabiliteit van het gebouw te
garanderen door extra provisies werkkapitaal op te vragen.

1.4.: 
H,9t reservekepitaal: bepaling van de dalum en het bedrag van de opwagino voor het reservekapitaal (meerderheid

112+1\

Het saldo van het reservekapitaal bedraagt, op datum afsluiting 30/09/2Q20: € 18.170,56. De syndicus stelt voor
om opnieuw maandelijks 50 € per appartement op te vragen voor het lopend werkjaar tot de volgende
statutaire jaarvergadering; opvraging via een geïndividualiseerde betalingsuitnodiging die achteraf zal verstuurd
worden.

De opvragingen voor het reservekapitaal worden unaniem goedgekeurd.

Verdeelsleutel: 0010 - Alle aandelen
Vereiste meerderheid: 1/2 + 1

Resultaten:
. Ja: 100,000/0(6023) (unaniem)
. Nee:0,00%(0)
. Onthouding:(0)
. Blanco: (0)

15: Toelichtinq bij de raopelorocedure met betrekkinq tot de invordering van de laslen (2/3 meerderheid)

De rappel- en invorderingsprocedure werd in bijlage toegevoegd. Deze tevens is opgenomen in de afgesloten
syndicovereenkomst en in het reglement van interne orde (RlO). De algemene vergadering neemt vervolgens
kennis van de voorliggende rappel- en invorderingsprocedure. Syndicus Syncura zal deze rappel- en
invorderingsprocedure jaarlijks agenderen op de statutaire jaarvergadering.

De rappelprocedure wordt unaniem goedgekeurd

Verdeelsleutel: 0010 - Alle aandelen
Vereiste meerderheid: 2/3
Resultaten:

' Ja:100.00%(6023)(unaniem)
' Nee: O,OOo/.(0)
. Onthouding: (0)
. Blanco: (0)

1 6: Evaluatie van de reguliere leveringscontraden (meerderheid 1 /2+1 )

De syndicus geefg zoals de Wet voorschrijft, hieronder een weergave van de belangrijkste reguliere
leveringscontracte n.

1. Onderhoudscontract lift(en): kone
2. Contract periodieke keuring lift(en): Konhef
3. Poetsen gemene delen: Rupelcleaning
4. Mazouttankenl: All-l n Tankservice
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5. Elektriciteit, aardgas, huisbrandolie: voor deze leveringen sluit de syndicus jaarlijks een raamovereenkomst af

Met unanimiteit van de stemmen worden de bestaande contracten aangehouden.

Verdeelsleutel: 0010 - Alle aandelen

Vereiste meerderheid: 1/2 + 1

Resultaten:
. )a:1O0.OO%(6023)(unaniem)
. Nee:0,00%(0)
' Onthouding: (0)

. Blanco: (0)

17: Dossier alqemeen reolement oo de elektrische installaties (AREll: toelichtino door het kantoor van de svndicus:

olanning / toelicfiting

Deze toelichting wordt consulteerbaar gesteld op het webportaal van het gebouw.

Het kantoorvan de syndicus zal een erkend bureau aanstellen om tijdens het lopend werkjaar een keuring van de

gemeenschappelijke elektrische installaties te laten uitvoeren. Het dossier wordt eventueel samen met een aantal

offertes, hernomen op de eerstvolgende statutaire jaarvergadering.

18: Dossier vemlichte oomaak van een EPC voor de oemeenschappelrjke delen ímeerderheid 1/2+1\

Deze toelichting wordt consulteerbaar gesteld op het webportaal van het gebouw. VanaÍ 1/1/2020 kan en vanaf

1/1/ZOZZ moet een EPC voor de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw in Vlaanderen

beschikbaar zijn.

Deze toelichting wordt consulteerbaar gesteld op het webportaal van het gebouw.

De syndicus stelt voor dit EpC-rapport dit werkjaar reeds te laten opmaken gezien de voordelen van over dergelijk

rapport EpC gemeenschappelr.lke delen te beschikken bij de opmaak van een individueel EPC-attest voor een

kavel.

De syndicus legl., Ler vÈrgaclering, een aantal offertes (zic vcrgclijl<cndc tobel) voor, waaronder deze uitgewerkt

dooi technischvastgoedadviseur Trema, waarin de groep Vande Moortel participeert en die een exclusieve

Syncura-offerte kan aanbieden. Waarna de algemene vergadering stemt over de toewijzing van de opdracht'

Enkele voordelen van Trema.:

- -- ^:-^- )i^^-+ +^-t^i--!. ,,-.+^^^.lrÁ.riac rraar aan affiriÁntoro on cncllore nnmaak van FPC-raoOOft:. ggl I c19cl I ulgl l5t lELl ll ll)ll I vortvvsvuv I rr

. scherpe tarieven; € 1'270

Deze werkwijze wordt unaniem goedgekeurd. De syndicus zal het nodige doen voor de aanstelling van de firma

Trema. De syndicus zal, na ontvangst van het EPC rapport voor de gemeenschappelijke delen, dit consulteerbaar

stellen op het webportaal van het gebouw.

Verdeelsleutel: 0010 - Alle aandelen

Vereiste meerderheid: 1/2 + 1

Resultaten:
. Ja:100.00%(6023)(unaniem)
. Nee:0,00%(0)
. Onthouding:(0)
. Blanco: (0)
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19: Dossier EPC gemene delen: financierino (meerderheid 112+1)

Wij stellen voor om de kosten ten laste te leggen van het reservekapitaal.

Er wordt unaniem beslist om de kosten te financieren via het reservefonds.

Verdeelsleutel: 0010 - Alle aandelen
Vereiste meerderheid: 1/2 + 1

Resultaten:
. )a:1OO.OO%(6023)(unaniem)
. Nee:0,00%(0)
. Onthouding: (0)
. Blanco: (0)

20: Verlenen van toestemmino aan het kantoor van de syndicxrs om alle beslissingen. vooruvem van deze aloemene
vergaderino. bij voorraad uit te voeren. zonder het verstriiken van de termijn - binnen dewelke een mede-eiqenaar zijn
verhaalsrecht kan uitoefenen bii de Vrederechter - af te moeten wachten (meerderheid 1/2+1)

De Wet op de Mede-eigendom bepaalt dat iedere mede-eigenaar aan de rechter kan vragen een onregelmatige,
bedrieglijke of onrechtmatige beslissing van de algemene vergadering te vernietigen of te wijzigen. Deze
vordering moet worden ingesteld binnen een termijn van vier maanden vanaf de datum waarop de algemene
vergadering plaatsvond.

Dit betekent dat, strikt theoretisch gezien. ten vroegste slechts uitvoering kan worden gegeven aan de
beslissingen van de algemene vergadering, vier maanden na datum van de algemene vergadering die heden
plaatsvindt.

Daar dit een efficiënte en optimale beheersvoering van het gebouw hypothekeert, gaat de algemene vergadering
over tot stemming om toestemming te verlenen aan het kantoor van de syndicus om alle beslissingen, voorwerp
van deze algemene vergadering, bij voorraad te laten uitvoeren zonder het verstrijken van de termijn - binnen
dewelke een mede-eigenaar zijn verhaalsrecht kan uitoefenen bij de vrederechter - af te moeten wachten,
waarvan akte.

Verdeelsleutel: 0010 - Alle aandelen
Vereiste meerderheid: 1/2 + 1

Resultaten:
. Ja: 100.00%(6023) (unaniem)

' Nee:0,00%(0)
. Onthouding: (0)
. Blanco: (0)
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21: Ondertekening verslag (meedeilreld 12+1)

Wij vragen uw goedkeuring om de voozitter van de laatste algemene vergadering mevr. Van den Berge het
verslag na verwerking te laten ondertekenen. De antwoordformulieren worden samen met de notulen bewaard in
jullie dossier.

Verdeelsleutel: 0010 - Alle aandelen
Vereiste meerderheid:1/2 + 1

R€sultaten:
. Ja'. 100.007o(6023) (unaniem)
. Nee:0,00%(0)
. Onthouding; (0)

' Blanco: (0)

02/u/2021
Els Tits

Namens VM Vastgoedbeheer BVl Syncura
Syndicus VME Residentie Talmar 2

Ondernemingsnummer 0828.770.968

Handtekening

Handtekening Voorzitter:

Details
Ontvangen stembrieven: Crickx - Jacobs Martha (317), Desmedt - De Wolf Alfons - Nicole (317), Gillis
Delphina (317), Jacobs olqa (317), Maes Vera (317), Peys - De Schoesitter Erwin & Els (317), spruyt
Raymond (317), Van Bouwel Lucie (317), Van de Velde Huguette (317), Van den Berge Jacqueline (317),
Van den Steen Luc (634), Van Eyndhoven - De Loos (3171, Van Kerckhoven Paula (317), Van Mol Mireille
(317), Van Neck - Beckers Leon - Anne Marie (317), Verbeeck - Alewaeters (317), Vergeylen Paula (634)
Niet ontnangen stembÍieven: Braspennincx Matthias (317), De Raeymaecker Walter (317), De Smedt
Antoine (317), Delcea Cristian & Roxana (281), Emmerechts Bart (22), Hellemans Nelly (317), Herremans
Elke (317), JP Holding (518), Miolan bvba (,M), Océan consulting (281). Turoi-Turoi Mocatur BVBA (295),
Van den Bossche Adotf (317), Van Desset Cindy (31?), Van Dyck - De Vos (317)
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