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NOTULEN van Algemene Vergadering van de Vereniging van Mede-eigenaars 
Residentie Pelikaan 

Pelikaanstraat 38,  Antwerpselaan 4 – 5, Koopliedenstraat 3 - 5 te 1000 Brussel 

KBO: 0878.528.703 

Op 15 januari 2018 
      
Aanwezigen: 5506 op 10.000 aandelen en 41 op 90 eigenaars. 
De vergadering is niet in aantal. De aanwezige mede-eigenaars beslissen toch te vergaderen. 
Er zal een zal een 2

de
 vergadering georganiseerd worden met de vraag onderstaande besprekingen te 

bekrachtigen. 
  
         

1a. Verkiezing voorzitter.    

Dhr. Bosteels  
 

1b. Verkiezing secretaris.    

Verimass Leuven 
 

1c. Verkiezing stemopnemer(s).    

nvt 
 

2. Bespreking en goedkeuring uitgaven en balans tot 31/10/2017      

Alle eigenaars ontvingen een gedetailleerde lijst met alle facturen verdeeld per rubriek, een individuele 
afrekening, een vermogensstaat bij einde boekjaar, een vergelijkende tabel over de laatste 3 jaar en een 
budget. 
Verschillende liftmaatschappijen werden met elkaar vergeleken waaronder: Peersman (aangeraden door 
Immoco) DTC en Kone. 
De vergadering vraagt om de huidige liftmaatschappij DTC te behouden, maar om wel te vragen of er aan 
de prijs nog iets kan gedaan worden. 
De aanwezige eigenaars stellen voor om de rekening en balans goed te keuren.  
De uitgaven bedroegen € 126.321,85. 
 

3. Kwijting en aanstelling syndicus.   

De aanwezige eigenaars stellen voor om kwijting te geven en Verimass Leuven aan te stellen. 
 

4a. Aanstelling leden Raad van Mede-eigendom.     

De aanwezige eigenaars stellen voor om Dhrn. Bosteels, Puttemans, Mahieu en Dejager aan te stellen als 
RvM 
 

4b. Aanstelling Commissaris van de rekeningen.     

De aanwezige eigenaars stellen de leden van de Raad van Mede-eigendom voor. 

 



5. Uit te voeren werken.      

a. Splitsing elektriciteitskast 
Gezien de veelvuldige pannes aan de liften ten gevolge van mogelijke elektriciteitsstoringen liet 
de syndicus, na overleg met de liftenfirma een offerte opmaken. De elektriciteitsvoorziening van 
de algemene delen en de lift zou opgesplitst worden in twee verschillende circuits. De vergadering 
vraagt  het voorstel van firma Dourte voor €4.884,64 onmiddellijk te laten uitvoeren.  
 
b. Magneetsluitingen op sasdeuren  
Voor een betere beveiliging van het geheel vroeg de syndicus offerte om in een eerste fase de 
buitenste schil van het gebouw uit te rusten met magneetsluitingen en een badgesysteem. 
Offerte van Axces, twv € 8.056,00 + btw? 21%? De vergadering is akkoord en vraagt een extra 
offerte voor UPS (batterij) systeem bij uitval stroom.  
 
c. Renovatie van de gemene delen 
De vergadering bespreekt de problematiek rond de verhuur van de kavels. 
De aanwezige eigenaars stellen voor om een voorstel, in samenspraak met de verhuurdienst, te 
laten maken om de gemeenschappelijke delen te renoveren. 
Er zal indien mogelijk nog voor de vakantie een BAV (mei-juni) georganiseerd worden om de 
voorstellen te bespreken en om eventueel over te gaan tot uitvoering van het plan. 
              

6a. Gewone begroting.       

€ 135.000 (overschot budgetjaar wordt weggeschreven naar het reservefonds) 
     

6b. Buitengewone begroting.       

€ 10.000 volgens uitvoering van de werken 
 

7. Varia 

Eigenaar Dejager stelt voor:  

  Vorig jaar werd een raadsman namens de VME geconsulteerd rond het bepalen van het 
kadastraal inkomen. De mogelijkheid zou bestaan om via een procedure het KI deels te 
recupereren en permanent te verlagen tot het omgevings probleem definitief van de baan 
is. De geschatte kostprijs voor deze procedure ligt tussen €5.000 en €10.000, met 
slaagkans van 50%. De mede-eigenaars zullen hierover aansluitende info toegestuurd 
krijgen. Elke eigenaar zal dan voor zich zelf beslissen of hij verder gaat. 

 Via een groepsinitiatief de appartementen herop te frissen per type appt. Er zou aan de 
verhuurdienst kunnen gevraagd worden om een prijs te bekomen per type appartement 
of verbouwing. 
Suggestie om dan wie interesse heeft , deel kan nemen aan algemene prijsvraag om 
zodoende de prijs te kunnen optimaliseren. 
Dit zal met de verhuurdienst verder besproken worden. 
 

 


