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Proces-verbaal van de statutaire algemene vergadering van de residentie Ter Hulst
gehouden in Hotel Van der Valk Drongen op 14/06/2022 om 19 uur.

ondernemingsnummer: 0881.381.491

Verwelkoming, tekenen aanwezigheidslijst en nazicht volmachten

De syndicus OP Syndic, hier vertegenwoordigd door haar zaakvoerder Laurette Wouters, 
opent de vergadering omstreeks 18.30 uur en heet, samen met de voorzitter, alle mede-
eigenaars van harte welkom. Tevens aanwezig is de beheerder van de residentie en tevens 
contactpersoon voor de mede-eigenaars: Sureyya Tafa.

Correspondentieadres: Alle vragen kunnen gestuurd worden naar het emailadres van de 
residentie: terhulst@op.be

Na ondertekening van de aanwezigheidslijst en nazicht van de volmachten informeert mevr. 
Wouters dat het dubbel aanwezigheidsquorum bereikt is:

Aanwezige / Vertegenwoordigde eigenaars 34 63 53,97 %

Afwezige eigenaars 29 63 46,03 %

Totaal 63 63 100,00 %

Geldige AV in deelnemers 34 63 53,97 %

Geldige AV in quotiteiten 6.896 10.000 68,96 %

Aangezien minstens de helft van de eigenaars aanwezig of vertegenwoordigd is én deze 
minstens de helft van de aandelen in de gemeenschap bezit kan de vergadering rechtsgeldig 
over de dagorde beraadslagen. 

Bij de aanvang van de vergadering neemt dhr. Patel het woord om 2 aanvragen te bespreken 
die hij op 1/06/2022 aan de syndicus bezorgde. 

- Plaatsing van een extra buitendeur aan de straat (waar nu het raam is) om etenswaren 
en tabak gescheiden te houden

- Plaatsing airco met buitenunit

Aangezien de aanvraag te laat werd ingediend zal hierover uitzonderlijk beslist worden door
handopsteking.

Dhr. Patel wil in zijn handelszaak een extra buitendeur plaatsen waar nu het raam is om 
etenswaren en tabak gescheiden te houden. De AV geeft toestemming aan dhr. Patel om deze 
aanpassing uit te voeren. Zie onderstaande foto ter illustratie waar de deur zal komen.
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De andere aanvraag heeft betrekking op de plaatsing van een airco met een buitenunit. De 
plaatsing van een buitenunit is niet toegelaten. Dhr. Patel moet een technisch dossier indienen 
of ons een offerte bezorgen waarin het type toestel vermeld wordt alsook de wijze van 
plaatsing. Dit punt wordt op de agenda van de AV van volgend jaar geplaatst. 
De AV beslist nu dus om hier geen toelating voor te geven en zal hier volgend jaar over beslissen.

1. Aanstellen van een voorzitter van de algemene vergadering (1/2 +1)

De algemene vergadering benoemt dhr. Cooman als voorzitter van de algemene vergadering.

Besluit:

Aanstellen voorzitter van 
de algemene vergadering 
(1/2+1)

Ja 6 771.00 98.19 % Volstrekte meerderheid
Nee 125.00 1.81 %

Dit punt werd aanvaard.Uitgebrachte stemmen 6 896.00 -
Onthoudingen/afwezigen 3 104.00 -

NEE REZAI - ABDOLLAHI ESPARTI
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2. Aanstellen van de secretaris van de algemene vergadering (1/2 +1)

De algemene vergadering benoemt de syndicus als secretaris van de vergadering

Besluit:

Aanstellen van de 
secretaris van de algemene 
vergadering (1/2 +1)

Ja 6 896.00 100.00 % Volstrekte meerderheid
Nee 0.00 0.00 %

Dit punt werd aanvaard.Uitgebrachte stemmen 6 896.00 -
Onthoudingen/afwezigen 3 104.00 -

3. Aanstellen van de stemopnemer van de algemene vergadering (1/2 +1)

De algemene vergadering benoemt dhr. Lantsoght als stemopnemer.

Besluit:

Aanstellen van de 
stemopnemer van de 
algemene vergadering (1/2 
+1)

Ja 6 896.00 100.00 % Volstrekte meerderheid
Nee 0.00 0.00 %

Dit punt werd aanvaard.Uitgebrachte stemmen 6 896.00 -
Onthoudingen/afwezigen 3 104.00 -

4. Goedkeuring van de uitgaven van het voorbije boekjaar (1/2+1)

Met de uitgaven van de VME zijn al deze bestedingen bedoeld die verband houden met het 
statutaire doel van de vereniging, meer bepaald het behoud en het beheer van het gebouw.

De globale financiële gegevens (globale afrekening, detail facturen) zijn op de website (onder 
‘Client Zone’) van OP Syndic terug te vinden. De totale uitgaven bedroegen 65.721,22€, 
privatieve kosten inbegrepen.

De syndicus geeft uitgebreid toelichting bij de globale afrekening en bij de verschillende 
kosten per verdeelsleutel (kosten enkel voor het volledige complex, kosten enkel voor de 
appartementen, kosten enkel voor de parking en kosten enkel er blok).

Het gaat om de volgende kosten:
• De kosten van gemeenschappelijk waterverbruik.
• De kosten van gemeenschappelijk elektriciteitsverbruik.
• De premies verschuldigd voor de collectieve verzekering.
• Het ereloon van de syndicus, inclusief de kosten van administratie en beheer, exclusief de 

kosten van eventuele aangetekende zendingen.
• De kosten van de poetsdienst (conform de overeenkomst).
• De kosten van het tuinonderhoud (conform de overeenkomst).
• De kosten voor de organisatie van de algemene vergadering.
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• De kosten gemaakt voor herstellingen in de gemeenschappelijke delen.

Bijkomende toelichting: 

- Interventie na brandalarm: 454,42€
- Vervanging liften (slotfactuur): 11.070,53€
- Herstelling internet: 1404,91€
- Herstelling poort: 957,26€
- Herstelling dak: 236,38€
- Aankoop fiets labels: 473,09€
- Uitbetaling schade buiten verzekering: 647,66€
- Plaatsing handgreep in traphal: factuur zal in het volgend boekjaar zitten
- Factuur EPC algemene delen: factuur zal in het volgend boekjaar zitten
- Administratiekost syndicus voor:

o Opvolging dossier liften: 225€
o Rondgang voor EPC algemene delen: 150€
o Opvolging en rondgang expertise waardebepaling: 75€
o Opvolging dossier parkings: 150€
o Opvolging dossier VME/Devlies: 250€

Herstelling raam van inkomdeur is een schadedossier (vandalisme) en wordt aangegeven bij 
de verzekeringsmaatschappij.
De uitgaven van het vorig boekjaar bedroegen 65.721,22€, privatieve kosten inbegrepen.
Zonder de privatieve kosten is dit 57.478,06€.
De opgevraagde voorschotten bedroegen 59.300,00€.
De begroting van afgelopen boekjaar bedroeg 65.580,00 €

Besluit: de uitgaven over het voorbije boekjaar worden goedgekeurd.

Goedkeuring van de 
uitgaven van het voorbije 
boekjaar (1/2+1)

Ja 6771.00 100.00 % Volstrekte meerderheid
Nee 0.00 0.00 %

Dit punt werd aanvaard.Uitgebrachte stemmen 6771.00 -
Onthoudingen/afwezigen 3 229.00 -

5. Verslag van het voorbije boekjaar en kwijting aan de commissaris van de rekeningen
(1/2 +1)

De rekencommissaris heeft de boekhouding per einde boekjaar nagezien en heeft geen 
onregelmatigheden vastgesteld. Het verslag kan worden geraadpleegd op de client zone van 
de syndicus.
De globale afrekeningen werden/worden op basis van de goedgekeurde facturen opgemaakt 
en goedgekeurd. 
De begin- en eindbalans werd gecontroleerd en in orde bevonden.

De syndicus geeft een korte toelichting bij de balans:

• Werkingskapitaal: 27.895,16€
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Het werkingskapitaal, in combinatie met de semestriële afrekeningen volstaat ter dekking 
van de lopende uitgaven gedurende het zwaarste semester en dient niet te worden 
verhoogd.
Mochten er zich in de loop van het jaar situaties voordoen waardoor het 
werkingskapitaal ontoereikend zou zijn (vb. achterstallen en onverwachte grote 
herstellingen) dient de syndicus, overeenkomstig zijn wettelijke opdracht, de solvabiliteit 
van het gebouw te bewaken door extra provisies op te vragen.

• Reservefonds: 2500 + 5459,57= 7959,57€

• Onbetaalde provisies: 11943,31euro in werkkapitaal, 1661,26€ onbetaalde 
reservekapitaal 
De syndicus herinnert de algemene vergadering aan de inningsprocedure die in het 
belang van de mede-eigendom wordt toegepast.
De gewone rappelkosten bedragen 15€, vanaf aangetekende ingebrekestelling is een 
administratieve vergoeding van 50€ verschuldigd, kosten dewelke ten laste zijn van de in 
gebreke blijvende betaler. 
Het dossier VME vs. Bonaughure werd positief afgerond. 

• Forfaitaire verhuisvergoeding:
De syndicus brengt het reglement van inwendige orde in herinnering dat bepaalt dat voor 
iedere verhuis er een forfaitaire verhuisvergoeding van € 50 dient betaald te worden aan 
de VME. Dit bedrag is een opbrengst voor de VME ter compensatie van de overlast door 
verhuis in de gemeenschappelijke delen.

• Eigenaars: de afrekeningen moeten nog verstuurd worden. 

Besluit: het financieel beheer van het afgelopen boekjaar wordt goedgekeurd. De algemene 
vergadering geeft kwijting aan de commissaris van de rekeningen 

Verslag van het voorbije 
boekjaar en kwijting aan de 
commissaris van de 
rekeningen
(1/2 +1)

Ja 6771.00 100.00 % Volstrekte meerderheid
Nee 0.00 0.00 %

Dit punt werd aanvaard.Uitgebrachte stemmen 6771.00 -

Onthoudingen/afwezigen 3 229.00 -

6. Verslag en kwijting van de leden van de raad van mede-eigendom (RvME) over het 
voorbije werkjaar (1/2 +1)

Leden RvME: 
Voorzitter: Dhr. Cooman
Bijzitters: Dhr. Peleman, Dhr. Christiaens, Dhr. Aiatti/King, Dhr. Lantsoght

Taak raad van mede-eigendom:
• Uitoefenen toezicht op het beheer van de syndicus.
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• Erop toezien dat de syndicus de taken die hem door de algemene vergadering worden 
opgedragen ook uitvoert.

• Toezicht op het uitvoeren van genomen beslissingen op de algemene vergadering 

De volgende agendapunten werden tijdens de voorbije raden van mede-eigendom besproken 
dd. 7/06/2022.
De verslagen van de Raad zijn beschikbaar op de klantenzone van de syndicus. 

• Leveringscontracten en evaluatie van de leveranciers
• Schadedossiers: 

- Lopende: geen
- Afgesloten

• Uitgevoerde werken: zie clientzone voor de facturenlijst
• Beslissingen vorige algemene vergadering

o Brandverzekering – onderschrijven polis Vivium via makelaar Declercq –
Verstichel

o EPC algemene delen is in opmaak
o Plaatsing handgreep aan de trap in beide traphallen

• Bespreking offertes
o Offerte Van Impe voor herstelling brandladders
o Offerte Okdo voor schilderen traphallen
o Offerte Sandak en Durieux voor isoleren en vernieuwen platte daken van 

gelijkvloerse appartementen achter het gebouw
o Offerte TCC voor reiniging van de doorgang

• Uit te voeren werken: 
o Brandladders achter gebouw vastzetten
o Herstelling lek in gebouw links in traphal op 4de verdieping
o Verwijderen van pompen in put in de doorrit
o Plaatsing extra fietsenstalling op de binnenkoer
o Fietsproblematiek: enkel de bewoners mogen de fietsrekken op de 

binnenkoer gebruiken. Er is een vermoeden dat deze fietsrekken ook gebruikt 
worden door mensen van buiten de residentie. 

o Bespreking duivenproblematiek op de kleine balkons: mogelijke oplossing is 
de plaatsing van pinnen in de balkons. Een definitieve oplossing wordt 
uitgewerkt met de RVME.

• Provisie opvraging trimestrieel
• Bespreking agenda van de huidige algemene vergadering:

De nummering van de parkings moet in de basisakte aangepast worden door de notaris. 
Hiervoor zal er een offerte opgevraagd worden bij een landmeter zodat hij een document kan 
opstellen voor de notaris. Hiervoor werd er een budget voorzien van 1000€ in de begroting.
De aanpassing van de basisakte zal volgend jaar op de agenda geplaatst worden zodat dit in 
orde gebracht kan worden.

Dhr. Soetaert meldt dat er een stankgeur aanwezig is in zijn appartement na het leegtrekken 
van de septische put en vraagt om verwittigd te worden als de ruimdienst deze werken komt 
uitvoeren. De syndicus zal hier het nodige voor doen. Hij vraagt ook of hij zich kan aansluiten 
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op het collectief internet abonnement van de residentie. De syndicus zal ervoor zorgen dat de 
toegang in orde gebracht wordt. Verder laat hij ook weten dat hij een vochtprobleem heeft in 
zijn appartement.

Een van de eigenaars vraagt of de dampkap kan aangesloten worden op de ventilatie van het 
gebouw. Dit is niet mogelijk. Er is geen afzuiging aanwezig in de traphal. De enige mogelijkheid 
is om een koolstoffilter te plaatsen in de dampkap in het appartement.

De eigenaars laten ook weten dat de afvalcontainers te lang buiten blijven waardoor de 
buitenmuur aan de straatkant vuil wordt. Er wordt gekeken of de containers niet terug binnen 
geplaatst kunnen worden door een bewoner of de eigenaar van de gelijkvloerse handelszaak 
dhr. Patel, eventueel tegen betaling van een vergoeding.

Ten slotte wordt er voorgesteld om volgend jaar de sloten van de voordeuren te vervangen 
door een sleutelplan zodat de syndicus bij noodsituaties binnen kan met de loper.

De algemene vergadering geeft kwijting aan de leden van de Raad van Mede-eigendom.

Verslag en kwijting van de 
leden van de raad van 
mede-eigendom (RvME) 
over het voorbije werkjaar 
(1/2 +1)

Ja 6 771.00 100.00 % Volstrekte meerderheid
Nee 0.00 0.00 %

Dit punt werd aanvaard.Uitgebrachte stemmen 6 771.00 -

Onthoudingen/afwezigen 3 229.00 -

7. Evaluatierapport van de leveranciers (1/2 +1)

De syndicus overloopt de belangrijkste onderhouds- en leveringscontracten. Deze werden met 
de  RvME besproken en geëvalueerd. 

Voor het overzicht van de contracten wordt verwezen naar de client zone. 

RESIDENTIE  TER HULST
CONTRACT Frequentie Firma Startdatum Evaluatie

Reiniging gebouw Wekelijks TCC Gent ok
Elektriciteit Permanent Total 1/01/2018 ok

Internet Permanent Studenteninternet 1/10/2014 opgezegd
Telenet 20/08/2019 ok

Switchtoestellen na modem 
(verdeling internet naar de 

privatieven) Op afroep WH Solutions 20/08/2019 ok

Liften Permanent Coopman Orona
opstart 
gebouw ok

Telefoonlijn liften Permanent M²M opgezegd
Coopman Orona 1/04/2021
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Technische controle liften 2 x per jaar AIB Vinçotte ok
Brandcentrale Jaarlijks WH Solutions ok

Blussers + haspels Jaarlijks Aquaflam ok
Noodverlichting Jaarlijks Micotech ok

Poort Jaarlijks VDP Automatics ok
Ventilatie Jaarlijks Micotech ok

Ophalen restafval Permanent Ivago ok
Brandverzekering Permanent Vivium ok

Rechtsbijstandsverzekering Permanent Euromex ok
Verzekeringsmakelaar Permanent Eric Van Damme opgezegd

Permanent
Declercq -
Verstichel

BA VME Permanent Baloise ok
Permanentiesysteem Permanent Nomos ok

OP AFROEP

Reinigen toezichtputjes + beerputten
6-

maandelijks Bart Moens ok
Switchtoestellen na modem 
(verdeling internet naar de 

privatieven) Op afroep WH Solutions ok

Startdatum = eerste datum
Evaluatie : ok of opzeggen

Elektriciteit bij TOTAL: contract wordt door de groep OP geëvalueerd. Het huidig contract is 
met een vast tarief en loopt tot eind december 2021. Vanaf 1/01/2022 is er een variabel tarief 
van toepassing.

Evaluatie/besluit:

Evaluatierapport van de 
leveranciers (1/2 +1)

Ja 6 771.00 100.00 % Volstrekte meerderheid
Nee 0.00 0.00 %

Dit punt werd aanvaard.Uitgebrachte stemmen 6 771.00 -
Onthoudingen/afwezigen 3 229.00 -

8. Verlenen kwijting aan de syndicus (1/2 + 1)

De algemene vergadering geeft kwijting aan de syndicus voor het administratief, het 
financieel en het technisch beheer.

Besluit:

Verlenen kwijting aan de 
syndicus (1/2 + 1)

Ja 6 771.00 98.19 % Volstrekte meerderheid
Nee 125.00 1.81 % Dit punt werd aanvaard.
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Uitgebrachte stemmen 6 896.00 -
Onthoudingen/afwezigen 3 104.00 -

NEE PETERS DANIËL

9. Uit te voeren werken : Herschilderen traphallen links en rechts – Goedkeuring budget 
(2/3) Volmacht aan de RVME om de definitieve offerte te weerhouden.

De muren in de traphallen zijn vuil vooral in het gebouw links en zouden geschilderd moeten 
worden. Het gebouw links is het dringendst. Het gebouw rechts is minder vuil. Voor beide 
ingangen is er een offerte opgevraagd bij de firma Okdo.

Detail offerte Okdo:

Eerst en vooral zal de handgreep aan de trap bevestigd worden en tijdens de schilderwerken 
moet deze dan afgeplakt worden.

Volmacht aan de RvME voor het weerhouden van de definitieve offerte met een maximum 
budget van de voorgelegde offerte. De kleur wordt bepaald door de RVME. Tot iets boven de 
handgreep zal er een donkere kleur voorzien worden (in ieder geval geen donker groen meer).
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Besluit:

Uit te voeren werken : 
Herschilderen traphallen 
links en rechts –
Goedkeuring budget (2/3) 
Volmacht aan de RVME om 
de definitieve offerte te 
weerhouden.

Ja 4 903.00 72.99 % Volstrekte meerderheid
Nee 1 814.00 27.01 %

Dit punt werd aanvaard.
Uitgebrachte stemmen 6 717.00 -

Onthoudingen/afwezigen 3 283.00 -

NEE

DE COOMAN P. - CLOET V
DE SMET - BAL KRISTOF A. - SANDRINE L.
DE VOCHT – GYS
MAES GINO
PETERS DANIËL
REZAI - ABDOLLAHI ESPARTI
RYMEN – CLERCKX
VERMEIRE ASTRID
WELLENS FLEUR

10. Akkoord opvraging bijkomende provisie voor het financieren van de werken punt 9 
(1/2+1)

Indien er geen reservefonds of geen akkoord om het reservefonds aan te spreken worden de 
werken gefinancierd door het opvragen van bijkomende provisies.

Besluit:

Akkoord opvraging 
bijkomende provisie voor 
het financieren van de 
werken punt 9 (1/2+1)

Ja 4 313 64.21 % Volstrekte meerderheid
Nee 2404 35.79 %

Dit punt werd aanvaard.Uitgebrachte stemmen 6 717.00 -
Onthoudingen/afwezigen 3 283.00 -

NEE

DE COOMAN P. - CLOET V.
DE SMET - BAL KRISTOF A. - SANDRINE L.
DE VOCHT – GYS
FAICT - WAUTERS STEVEN – PETRA
MAES GINO
PETERS DANIËL
REZAI - ABDOLLAHI ESPARTI
RYMEN – CLERCKX
SOETAERT HANS
VERMEIRE ASTRID
WELLENS FLEUR
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11. Uit te voeren werken: Isoleren en vernieuwen platte daken boven de gelijkvloerse 
appartementen achter het gebouw – Goedkeuring budget (2/3) – Volmacht aan de 
RVME voor het weerhouden van de definitieve offerte.

De platte daken op het gelijkvloers aan de achterkant van het gebouw zijn onvoldoende 
geïsoleerd. De eigenaars vrezen dat een slechte EPC van de gemeenschappelijke delen ook 
een invloed zal hebben op het EPC van de privatieve appartementen.
Er wordt voorgesteld om de platte daken te isoleren (minstens 12cm isolatie) en de roofing te 
vernieuwen. Het dak is tenslotte bijna 30jaar oud.
Voor het bekomen van offertes zijn er 2 plaatsbezoeken uitgevoerd met de firma’s Sandak en 
Durieux.

Detail offerte Sandak:
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Totaal prijs: 19064,51€ incl. btw
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Detail offerte Durieux:
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Totaal prijs: 18439,61€ incl. btw

De AV vraagt om ook het plafond van de doorgang onder de appartementen op de 1ste

verdieping mee te isoleren.

Er zal nog een derde offerte opgevraagd worden bij de firma Castor die het dak boven 
gerenoveerd heeft.

Volmacht aan de RvME voor het weerhouden van de definitieve offerte met een maximum 
budget van de voorgelegde offertes.

Besluit:

Uit te voeren werken: 
Isoleren en vernieuwen 
platte daken boven de 
gelijkvloerse 
appartementen achter het 
gebouw – Goedkeuring 
budget (2/3) – Volmacht 
aan de RVME voor het 
weerhouden van de 
definitieve offerte.

Ja 5 184.00 76.56 % Volstrekte meerderheid
Nee 1 587.00 23.44 %

Dit punt werd aanvaard.

Uitgebrachte stemmen 6 771.00 -

Onthoudingen/afwezigen 3 229.00 -

NEE

FAICT - WAUTERS STEVEN – PETRA
MAES GINO
PETERS DANIËL
REZAI - ABDOLLAHI ESPARTI
VAN LOO – MONDELAERS
VERHAEGHE CARMEN
VERMEIRE ASTRID
WELLENS FLEUR
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12. Akkoord opvraging bijkomende provisie voor het financieren van de werken punt 11 
(1/2+1)

Indien er geen reservefonds of geen akkoord om het reservefonds aan te spreken worden de 
werken gefinancierd door het opvragen van bijkomende provisies.

Besluit: Een deel van de kostprijs zal gefinancierd worden uit het reservekapitaal, het ander 
deel via een extra opvraging van provisies.

Akkoord opvraging 
bijkomende provisie voor 
het financieren van de 
werken punt 11 (1/2+1)

Ja 5 059.00 76.12 % Volstrekte meerderheid
Nee 1 587.00 23.88 %

Dit punt werd aanvaard.Uitgebrachte stemmen 6 646.00 -
Onthoudingen/afwezigen 3 354.00 -

NEE

DE VOCHT – GYS
DECLERCQ- RAMON GEERT WIM- SOFIE
FAICT - WAUTERS STEVEN – PETRA
MAES GINO
PETERS DANIËL
VAN LOO – MONDELAERS
VERMEIRE ASTRID
WELLENS FLEUR

13. Uit te voeren werken aan de brandladders achtergevel – Goedkeuring offerte Van Impe 
(1/2 + 1))

N.a.v. een herstelling van het dak heeft de dakwerker opgemerkt dat de brandladders aan de 
achtergevel niet meer stevig genoeg zijn en hier en daar loshangen.
De brandladders dienen in de eerste instantie gecontroleerd te worden op hun stevigheid.
Hiervoor contacteerden wij de firma Van Impe die ter plaatse geweest is om de ladders vast te 
zetten.
Echter het vastzetten is niet uitgevoerd omdat er meer werk is dan verwacht. Van Impe 
bezorgde ons hiervoor een prijsofferte. Door de hoogte van de uit te voeren werken zal er 
verticaal transport nodig zijn + zal de parking achteraan leeggemaakt moeten worden.

De wijze van bevestiging moet nog besproken worden want dit wordt niet vermeld in de 
offerte. De offerte van de firma Van Impe zal voor de uitvoering van de werken overgemaakt 
worden aan AIB Vincotte ter goedkeuring. Daarna zullen de werken door AIB Vinçotte gekeurd 
worden.
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Detail offerte Van Impe:
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Uit te voeren werken aan 
de brandladders 
achtergevel – Goedkeuring 
offerte Van Impe (1/2 + 1))

Ja 6 896.00 100.00 % Volstrekte meerderheid
Nee 0.00 0.00 %

Dit punt werd aanvaard.Uitgebrachte stemmen 6 896.00 -
Onthoudingen/afwezigen -

14. Uit te voeren werken: reiniging muren, vloer en plafond van de doorgang van de straat 
naar de binnenkoer – Goedkeuring offerte TCC (2/3)

Bij een rondgang in de residentie werd vastgesteld dat de doorgang vuil is en eens gereinigd 
moet worden.
Hiervoor werd een offerte opgevraagd bij de firma TCC. 
Oude onbewoonbaarverklaringen zullen verwijderd worden.

De onbewoonbaar verklaringen moeten verwijderd of afgestoomd worden door de 
poetsfirma bij de reiniging van de doorgang. 

Detail offerte TCC:
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Uit te voeren werken: 
reiniging muren, vloer en 
plafond van de doorgang 
van de straat naar de 
binnenkoer – Goedkeuring 
offerte TCC (2/3)

Ja 5 703.00 84.23 % Volstrekte meerderheid
Nee 1 068.00 15.77 %

Dit punt werd aanvaard.
Uitgebrachte stemmen 6 771.00 -

Onthoudingen/afwezigen 3 229.00 -

NEE

MAES GINO
PETERS DANIËL
REZAI - ABDOLLAHI ESPARTI
VERMEIRE ASTRID
WELLENS FLEUR
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15. Begrotingsraming voor de lopende uitgaven voor het volgend boekjaar (1/2 +1 )

De begroting over boekjaar 2021-2022 werd staat op de website van OP Syndic en wordt, na 
bespreking van de verschillende rubrieken, goedgekeurd door de algemene vergadering. 

Voor het volgende boekjaar zijn volgende buitengewone uitgaven voorzien – totaal bedrag:  

Het totale budget wordt geraamd op 87.977,00 €.

Voor de gewone uitgaven :57.717,00€
Voor de buitengewone uitgaven: 

• Isolatie en vernieuwing platte daken: 20.000,00€ (financiering vanuit reservekapitaal 
en extra provisie opvraging)

• Reiniging doorgang: 1260€ (begroting)
• Schilderen traphallen: 5300€ (extra provisie opvraging)
• Vastzetten brandladders: 3700€ (begroting)

De algemene vergadering gaat akkoord met de begroting. 

Begrotingsraming voor de 
lopende uitgaven voor het 
volgend boekjaar (1/2 +1 )

Ja 6 896.00 100.00 % Volstrekte meerderheid
Nee 0.00 0.00 %

Dit punt werd aanvaard.Uitgebrachte stemmen 6 896.00 -
Onthoudingen/afwezigen 3 104.00 -

16. Opvraging trimestriële provisies voor de gewone uitgaven conform de begroting (1/2 
+1)

Vanaf 2021 zullen er 4 trimestriële provisies opgevraagd worden op vaste
tijdstippen ten bedrage van de volledige begroting. Hierna zal jaarlijks een afrekening gemaakt 
worden, waarbij de provisies in mindering gebracht worden. Indien de uitgaven lager liggen 
dan de begroting, zal er telkens een tegoed zijn voor de eigenaar, welke dan in mindering 
gebracht kan worden bij de volgende provisie. Er zal geen rekening meer gehouden worden 
met het werkkapitaal.

Begroting 62.677,00€ (inclusief vastzetten 
brandladders en reiniging doorgang)

Voorstel provisie 15.669,25(afgerond 15.700,00€)

Opvraging trimestriële 
provisies voor de gewone 
uitgaven conform de 
begroting (1/2 +1)

Ja 6 771.00 98.19 % Volstrekte meerderheid
Nee 125.00 1.81 %

Dit punt werd aanvaard.Uitgebrachte stemmen 6 896.00 -
Onthoudingen/afwezigen 3 104.00 -

NEE REZAI - ABDOLLAHI ESPARTI
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17. Nieuwe provisieopvraging in het reservefonds. (1/5)

De VME heeft nog een reservekapitaal aangelegd dat op een spaarrekening bij Belfius staat.
Saldo  van  het reservekapitaal bedroeg op 30/04/2022 € 7959,57€.

De jaarlijkse bijdrage mag niet lager zijn dan vijf procent van het totaal van de gewone 
gemeenschappelijke lasten van het voorgaande boekjaar. De VME kan met een vier/vijfde 
meerderheid beslissen om het reservefonds niet aan te zuiveren. 

Uitgaven voorbije werkjaar:54.650,69 € (zijnde de totale uitgaven 65721,22€ - kosten voor 
vervanging liften 11070,53€)
Dit betekent dat er een minimum bijdrage dient opgevraagd te worden van 2732,54 euro 
(afgerond € 2740). 
De bijdrages in het reservekapitaal blijven verworven voor de Vereniging van Mede-eigenaars 
en kunnen bij een eventuele verkoop niet worden opgevraagd. 

Nieuwe provisieopvraging 
in het reservefonds. (1/5)

Ja 3 566.00 54.78 % Volstrekte meerderheid
Nee 2 944.00 45.22 %

Dit punt werd aanvaard.Uitgebrachte stemmen 6 510.00 -
Onthoudingen/afwezigen 3 490.00 -

NEE

AIATTI WANDA
CALLEYL - SENAVE PATRICK EN CHRIS
CHRISTIAENS – VANTIEGHEM
DE COOMAN P. - CLOET V.
DE VOCHT – GYS
DE WILDE FRÉDERIC
PETERS DANIËL
PIESSENS-OCKERMAN
REZAI - ABDOLLAHI ESPARTI
RYMEN – CLERCKX,
VAN LOO – MONDELAERS
VERMEIRE ASTRID
WELLENS FLEUR

18. Opvraging provisies in het reservefonds uitsluitend voor de studio’s en niet voor de 
parkings (1/2+1)

De parkings willen niet meebetalen voor de opvraging in het reservekapitaal omdat deze 
bedragen uitsluitend gebruikt worden voor de studio’s en niet voor de parkings. Deze laatste 
staan volledig los van de studio’s.
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Opvraging provisies in het 
reservefonds uitsluitend 
voor de studio’s en niet 
voor de parkings (1/2+1)

Ja 4 572.00 68.91 % Volstrekte meerderheid
Nee 2 063.00 31.09 %

Dit punt werd aanvaard.Uitgebrachte stemmen 6 635.00 -
Onthoudingen/afwezigen 3 365.00 -

NEE

AIATTI WANDA
CARLIER - COLLIER SOFIE – LIEVEN
CHRISTIAENS – VANTIEGHEM
DE WILDE FRÉDERIC
DECLERCQ- RAMON GEERT WIM- SOFIE
REZAI - ABDOLLAHI ESPARTI
VERHAEGHE CARMEN
VERMEIRE ASTRID
WELLENS FLEUR

19. Benoemen mandaat leden van de raad van mede-eigendom (1/2 +1)

Deze raad mag enkel uit mede-eigenaars bestaan en dient erop toe te zien dat de syndicus zijn 
taken naar behoren uitvoert. 
Looptijd : 1 jaar

Bevoegdheden
De RVME is een uitvoerend en toezichthoudend orgaan.  Meer concreet dient zij toezicht te 
houden over de goede taakuitvoering door de syndicus.

De volgende eigenaars stellen zich kandidaat als lid van de RvME:

Voorzitter: dhr. Cooman
Bijzitters: dhr. Christiaens, dhr. Aiatti/King, dhr. Lantsoght

Niemand heeft bezwaar tegen de aanstelling van dhr. Cooman
Niemand heeft bezwaar tegen de aanstelling van dhr. Christiaens
Niemand heeft bezwaar tegen de aanstelling van dhr. Aiatti/King
Niemand heeft bezwaar tegen de aanstelling van dhr. Lantsoght

Op vraag van dhr. Lantsoght zullen de RVME’s in het vervolg digitaal georganiseerd worden 
omdat hij niet in Gent kan geraken op een werkdag om 17u. De andere leden gaan hiermee 
akkoord.

De algemene vergadering gaat akkoord met deze kandidaturen.
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Benoemen mandaat leden 
van de raad van mede-
eigendom (1/2 +1)

Ja 6 771.00 98.19 % Volstrekte meerderheid
Nee 125.00 1.81 %

Dit punt werd aanvaard.Uitgebrachte stemmen 6 896.00 -
Onthoudingen/afwezigen 3 104.00 -

NEE REZAI - ABDOLLAHI ESPARTI

20. Benoemen rekencommissaris(sen) (art. 577-8/2) (1/2+1)

De wet bepaalt dat jaarlijks een rekencommissaris dient te worden aangesteld. 

De algemene vergadering benoemt dhr. Lantsoght als commissaris van de rekeningen voor 
het volgend boekjaar. 

De opdracht vangt aan op datum van de start van het lopend boekjaar en loopt automatisch 
af op de eerstvolgende statutaire algemene vergadering. 

Benoemen 
rekencommissaris(sen) (art. 
577-8/2) (1/2+1)

Ja 6 896.00 100.00 % Volstrekte meerderheid
Nee 0.00 0.00 %

Dit punt werd aanvaard.Uitgebrachte stemmen 6 896.00 -
Onthoudingen/afwezigen 3 104.00 -

21. Verlenging mandaat syndicus OP Syndic met 1 jaar (1/2 +1)

Conform de nieuwe wet op de mede-eigendom kan een syndicus zich laten aanstellen voor 
een maximum periode van 3 jaar waarna het mandaat jaarlijks kan verlengd worden.

De syndicus verkiest om het verlengen van het mandaat jaarlijks op de agenda te plaatsen.

Huidig ereloon voor de gewone prestaties :

Totale vergoeding per maand:

62 woonunits x € 15,62  = ............................ € 968,44

2 handelsruimtes x € 15,62 = ........................ € 31,24

35 standplaatsen/ maand x € 2,90 = ............ € 101,50

Totaal ............................................................ € 1 101,18€

Het ereloon wordt jaarlijks geïndexeerd.
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De buitengewone prestaties zoals het bijwonen van expertises, het organiseren van 
buitengewone algemene vergaderingen, het verstrekken van inlichtingen aan de notaris 
inzake een verkoop, worden conform de beheersovereenkomst apart gefactureerd. 

OP Syndic vraagt om een volmacht te geven aan de voorzitter voor het tekenen van de 
verlenging van het mandaat. 

Verlenging mandaat 
syndicus OP Syndic met 1 
jaar (1/2 +1)

Ja 6 253.00 94.09 % Volstrekte meerderheid
Nee 393.00 5.91 %

Dit punt werd aanvaard.Uitgebrachte stemmen 6 646.00 -
Onthoudingen/afwezigen 3 354.00 -

NEE SOETAERT HANS

22. Verlenen van toestemming aan het kantoor van de syndicus om alle beslissingen bij 
voorbaat uit te voeren, zonder het verstrijken van de termijn – binnen dewelke een 
mede-eigenaar zijn verhaalsrecht kan uitoefenen bij de Vrederechter – af te moeten 
wachten (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 ingesteld worden binnen een termijn van vier 
maanden vanaf de datum dat de algemene vergadering plaats vond.
Dit betekent dat strikt theoretisch gezien, ten vroegste vier maanden na datum van de 
algemene vergadering de beslissingen van de algemene vergadering kunnen worden 
uitgevoerd. 
Daar dit een efficiënte en optimale beheersvoering van het gebouw hypothekeert beslist de 
algemene vergadering toestemming te verlenen aan de syndicus om alle beslissingen, 
voorwerp van deze algemene vergadering, bij voorbaat te laten uitvoeren zonder het 
verstrijken van de termijn van vier maanden af te moeten wachten. 

Verlenen van toestemming 
aan het kantoor van de 
syndicus om alle 
beslissingen bij voorbaat 
uit te voeren, zonder het 
verstrijken van de termijn 
– binnen dewelke een 
mede-eigenaar zijn 
verhaalsrecht kan 
uitoefenen bij de 
Vrederechter – af te 
moeten wachten (1/2 +1)

Ja 6 771.00 98.19 % Volstrekte meerderheid
Nee 125.00 1.81 %

Dit punt werd aanvaard.

Uitgebrachte stemmen 6 896.00 -

Onthoudingen/afwezigen 3 104.00 -

NEE PETERS DANIËL
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Vragen of opmerkingen vanwege de houders van een zakelijk of persoonlijk recht m.b.t. de 
gemeenschappelijke delen (art 577-8§ 3 en 8)

De syndicus mocht geen vragen en/of opmerkingen ontvangen.
Of
De syndicus ontving volgende vragen :

Ondertekening van de notulen door de voorzitter, secretaris en alle nog aanwezige 
eigenaars of hun lasthebbers.

Na voorlezing van de notulen worden deze ondertekend door de syndicus, de voorzitter, de 
secretaris en de nog aanwezige eigenaars

Laurette Wouters en Sureyya Tafa danken de aanwezigen en sluiten de vergadering.

Namens OP Syndic
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