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Agenda 
 

1. Registratie van de aanwezigen en volmachten. Verkiezing van de voorzitter en de 

secretaris van de vergadering. (1/2 meerderheid). 

Er zijn 63 van de 84 eigenaars met 15.350 van de 20.000 aandelen aanwezig of 

vertegenwoordigd met geldige volmacht. De vergadering kan geldig beraadslagen. Worden 

unaniem verkozen : Dhr. Vandingenen als voorzitter, Dirix Davy (BVBA KEY-TEL) als 
secretaris. 

De stemmingen gebeuren bij handopsteking. Bij eventueel betwistbaar resultaat zal een 

schriftelijke stemming worden gehouden. 

 

2. Goedkeuring van de boekhouding en van het beheer voor het boekjaar 2018 (1/2 
meerderheid) 

De facturen en de rekeninguittreksels werden nog niet door de commissaris gecontroleerd 

en goedbevonden.   

STEMMING : De Algemene Vergadering keurt de boekhouding en het beheer voor 2018 

unaniem goed, ovb van eventuele opmerkingen van de commissaris binnen 14 dagen. 

(mevr. Ashayeri laat op 29/04/2019 het volgende weten:  
Ik verklaar op April 26, 2019 een grondig nazicht gedaan te hebben van de boekhouding van 
de VME betreffende het bovenvermeld boekjaar in de kantoren van Keytel te Kessel-lo. 
Bij deze gelegenheid werden bereidwillig alle boeken en boekingsbescheiden ter beschikking 
gesteld en zijn gemakkelijk toegankelijk.  
De Keytel boekhouder voert een transparante en correcte boekhouding. ) 

 
3. Goedkeuring van de begrotingsraming voor het boekjaar 2019 / uitbouw 

reservekapitaal. (1/2 meerderheid). 

Er wordt verwezen naar het budget dat aan alle eigenaars werd bezorgd samen met hun 

afrekening, en waarbij wordt voorgesteld om de huidige provisies te verhogen  tot € 

160.000. 
Tevens zal het reservekapitaal verder worden uitgebreid met € 24.000. 

STEMMING :  De Algemene vergadering keurt de begroting unaniem goed. 

 

4. Verkiezing leden van de Raad van Mede-Eigendom. ( RvME) (1/2 meerderheid). 

Volgende leden zullen deel uitmaken van de RvME.  

- Dhr. Vandingenen 
- Dhr. Lissens 

- Dhr. Van Hellemont 

- Dhr. Bousmans 

- Dhr. Cammaer 

 

5. Aanstelling van de commissaris van de rekeningen (1/2 meerderheid). 
Dhr. Van Hellemont en mevr. Ashayeri worden unaniem aangesteld voor het nazicht van 

de rekeningen. 

 

6. Gewijzigde wet op mede-eigendom - toelichting 

De syndicus geeft toelichting bij de gewijzigde wet op mede-eigendom (o.a. gewijzigde 
stemmeerderheden, de VME is nu prioritaire schuldeiser, verplichting tot opmaak RIO, 

recht op infrastructuur…). 

 

7. Huishoudelijk Reglement – voortaan RIO – Reglement van Inwendige Orde. Voorstel 

tot aanpassing aan de nieuwe wetgeving (1/2 meerderheid) 

Gezien door de gewijzigde wetgeving een RIO aan bepaalde richtlijnen moet voldoen wordt 
voorgesteld om dit asap op punt te stellen. Na bespreking zal de syndicus hier het nodige 

voor doen. 

 

8. Renovatie terrassen – zijgevels - achtergevel (2/3 meerderheid) 

Offertes voor renovatie voorgevel werd gevraagd aan firma’s Betotec en Renovatie, waarbij 
offerte van Betotec  uitkomt op +/- € 330.000 + BTW, en de firma Renovatie op +/- € 



300.000 + BTW. Hierbij zijn wel de betonherstellingen in vermoedelijke hoeveelheden 

voorzien, waardoor deze kost nog kan wijzigen. 

 

In de linkerzijgevel en de achtergevel hangen een aantal silexstenen los, deze kunnen 

lokaal hersteld worden en via beugels ondersteund (richtprijs € 10.000 + BTW), indien 
men echter een definitieve oplossing wens kunnen deze silexstenen best vervangen worden 

door vaste panelen (waardoor men de vrijgekomen ruimte achterin kan isoleren). Meerkost 

+/- € 17.000 + BTW. 

 

Indien men dan deze uitvoering ook aan de achter- en rechtergevel wenst kost dit +/- € 

160.000 + BTW. 
 

Na bespreking verleent de Algemene Vergadering mandaat aan de RvME om dit dossier 

verder uit te werken. 

Evenwel worden reeds volgende voorkeuren genoteerd: 

- Afwerking in stenen vloer. 
- Afvoerputjes moeten behouden blijven (meerprijs +/- € 70.000, incl montage balk 

bovenop aan voorzijde terras zodat er een waterdichte kuip wordt gecreëerd) 

- Er is een lichte voorkeur voor balustrades met spijlen  

 

Zodra bijkomende info voorradig is zal een BAV worden georganiseerd waar dan concrete 

beslissing (met uitbesteding) zal genomen worden. 
 

9. Renovatie verlichting gemeenschappelijke delen (2/3 meerderheid) 

Er wordt voorgesteld om de verlichting in de gemeenschappelijke delen te vervangen door 

energiezuinige ledverlichting, gekoppeld aan bewegingsmelders. 

 
Er werd hiervoor offerte aangevraagd en bekomen van de firma’s Roekeloos en Bries, 

waarbij de offerte van Roekeloos de voordeligste is. 

- Vervangen gangverlichting : € 5.911 + BTW 

- Aanpassing garageverlichting € 3.424 + BTW. 

 

Voor de aanpassing van de kelderverlichting wordt een budget van € 1.000 voorzien. 
 

Na bespreking beslist de Algemene Vergadering unaniem om voor een budget van +/- € 

10.000 de collectieve verlichting te renoveren. 

 
10. Schilderen inkomhallen (2/3 meerderheid) 

Op verzoek van de RvME werd offerte opgevraagd voor renovatie van de inkomhallen (in 

inkomhal, sas-1, 0 en maar naar +1 tot in hoek). 

Offerte werd bekomen van de firma immopaint, dewelke voor het totale pakket (incl. 

liftdeuren, radiator, behandeling sasdeur) per ingang € 2.752 + BTW vraagt. Gezien dit 

punt niet met handopsteking duidelijk is wordt een schriftelijke stemming gehouden met 
volgend resultaat (enkel de ontvangen stembrieven worden geteld): 

- voor schilderwerken: 6410 aandelen 

- tegen schilderwerken: 5825 aandelen (eigenaars Cammaer , Bloemmen, Raymaekers, 

Herbots, Brams, Hermans, Beleyn – Vanneste, De Vos, Xiaolei, Boucquaert – Adams, 

Dendooven – Delcour, Geuens – Ordies, Coenen, Septor, Ronsmans, Van Eecke – Van 
Oost, Valkenborgh, De Bruycker, Goedhuys, Gai, Lammens – Ladang, Vertongen) 

- onthoudingen: 1350 aandelen (eigenaars Veeckmans , Wang, De Vlaminck, Van 

Aerschot, Remeysen, Devroey). 

 

De vereiste 2/3 meerderheid wordt dus niet behaald. 

 

11. Varia 
- Er is geen voldoende interesse voor plaatsing van een collectieve waterverzachter. 
- De syndicus zal het nodige doen voor plaatsing van branddeuren van garages naar 

kelders. Hierbij zal prijs worden gevraagd voor individuele branddeuren, waarbij de 

eigenaars desgewenst zelf de bestelling bij de betrokken leverancier kunnen plaatsen. 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun deelname aan de gesprekken, en sluit hierna  de 
vergadering. 

 

Met de meeste hoogachting,                                       

 

Davy Dirix i.o.v. 

Key-Tel 
Syndicus 

 

 

 
PS: de getekende notulen zijn na afspraak ter inzake beschikbaar op de kantoren van de syndicus 

      


