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Proces-verbaal van de statutaire algemene vergadering van de residentie Ter Hulst
gehouden in Van der Valk Nazareth te 21-09-2020 om 19 uur.

ondernemingsnummer: 0881.381.491

Handtekenen aanwezigheidslijst en nazicht volmachten

De syndicus OP Syndic, hier vertegenwoordigd door haar zaakvoerder Laurette Wouters, 
opent de vergadering omstreeks 19 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: Astrid Vertriest, verantwoordelijk voor de 
voorbereiding en opvolging van de RvME (raad van mede-eigendom), het uitvoeren van de 
beslissingen van de algemene vergaderingen.

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 36 61 59,02%
Afwezige eigenaars 25 61 40,98%
Totaal 61 61 100,00%
Geldige AV in deelnemers 36 61 59,02%
Geldige AV in quotiteiten 6715 10000 67,15%

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. 

1. Samenstellen bureau van de algemene vergadering: voorzitter, secretaris en 
stemopnemer

De algemene vergadering stelt volgende personen aan als:

Voorzitter van de algemene vergadering: dhr. De Cooman
Secretaris van de vergadering: de syndicus OP Syndic
Stemopnemer van de vergadering: dhr. Rymen

2. Goedkeuring van de uitgaven van het voorbije boekjaar

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.



OP SYNDIC
Brussels Office: Rue Vilain XIIII-straat, 53-55 – Bruxelles 1000 Brussel – T +32 2 669 13 13

Gent Office : Moutstraat, 88 – 9000 Gent – T +32 9 395 42 42
Antwerp Office : Brusselstraat 51 – 2000 Antwerpen - T +32 3 244 18 36

TVA / BTW : BE 0521.834.363 – RPM Gand / RPR Gent – IPI / BIV: 508 167

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 € 59.695,01
(gemeenschappelijke en privatieve kosten). Enkel de gemeenschappelijke uitgaven bedroegen 
€ 57.163,88.

De syndicus geeft 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 per 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 voor de organisatie van de algemene vergadering.
• De kosten gemaakt voor herstellingen in de gemeenschappelijke delen.

Bijkomende toelichting: 
- Vervangen en afregelen van 2 geleidingswielen van de linkse lift wegens slijtage. 
- Reinigen achtergevel aan noodladers (duivenuitwerpselen)
- Het dak werd geïsoleerd (cfr. beslissing AV 2019). Hiervoor werd tevens een premie 

bekomen van Fluvius van € 1.173,60, wat ongeveer 30 % bedraagt van de investering. 
- Installatiekost internet: het contract met Studenteninternet werd vanaf academiejaar 

2019-2020 opgezegd en er werd overgeschakeld naar een abonnement via Telenet. 
Hierdoor dient het gebouw voorzien te worden van professioneel materiaal om de 
privacy en veiligheid van de bewoners te garanderen. Er werden 3 switchen voorzien 
van elk 24 poorten + firewall + de installatie ervan. De investering bedroeg € 5.301,24. 
Deze investering wordt op minder dan 1 jaar terugverdiend, gezien de 
abonnementskost zakt van € 9.500/jaar naar € 3.600/jaar. 

De uitgaven vorig boekjaar bedroegen € 56.723,23
De begroting van afgelopen boekjaar bedroeg € 51.570,00. 
(De installatie en abonnementskost van het internet was te laag begroot.)

Besluit: de uitgaven over het voorbije boekjaar worden goedgekeurd.

3. Evaluatierapport van de leveranciers

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



OP SYNDIC
Brussels Office: Rue Vilain XIIII-straat, 53-55 – Bruxelles 1000 Brussel – T +32 2 669 13 13

Gent Office : Moutstraat, 88 – 9000 Gent – T +32 9 395 42 42
Antwerp Office : Brusselstraat 51 – 2000 Antwerpen - T +32 3 244 18 36

TVA / BTW : BE 0521.834.363 – RPM Gand / RPR Gent – IPI / BIV: 508 167

Het betreft volgende contracten: 

CONTRACT Frequentie Firma Evaluatie
Reiniging gebouw Wekelijks TCC Gent ok

Elektriciteit Permanent Total ok
Internet Permanent Studenteninternet opgezegd

Telenet ok
Liften Permanent Coopman Orona ok

Telefoonlijn liften Permanent M²M ok
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 Baloise ok

Rechtsbijstandsverzekering Permanent ARAG ok
BA VME Permanent Baloise ok

Permanentiesysteem Permanent Nomos ok
OP AFROEP

Reinigen toezichtputjes + beerputten 6-maandelijks Bart Moens ok

Zoals hierboven gemeld werd het contract met Studenteninternet opgezegd en werd een 
nieuw abonnement afgesloten met Telenet. Dit betekent een jaarlijkse besparing van bijna 
€ 6.000.
De kwaliteit van het internet is ook verbeterd (snelheid). 

Evaluatie: Alle leveranciers worden positief beoordeeld. 

4. Verslag van het voorbije boekjaar en kwijting aan de commissaris van de rekeningen

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 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:
• Saldo zichtrekening: 2.153,51 euro

• Werkingskapitaal: 27.895,16 euro
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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 (zie begroting).

• Reservefonds: 5.460,86 euro
2850,11 euro (opvraging vorig jaar) – de opvraging van het reservefonds werd verkeerdelijk in 
mindering gebracht van de laatste afrekening. Dit zal rechtgezet worden in de volgende 
afrekening.

• Eigenaars: afrekeningen werden verstuurd op 24-07-2020

• Achterstallige eigenaars: dhr. Bonaugure werd veroordeeld tot het betalen van 
€ 3.021,77 in gevolge het niet betalen van de opvragingen en afrekeningen van de 
syndicus. 

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

5. Verslag en kwijting van de leden van de raad van mede-eigendom (RvME) over het 
voorbije werkjaar

Leden RvME: dhr. De Cooman, dhr. Peleman, dhr. Christiaens, dhr. Boccauw, dhr. Crol, mevr. 
King, mevr. Verhaege

Taak raad van mede-eigendom:
• Uitoefenen toezicht op het beheer van de syndicus.
• 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:
• Leveringscontracten en evaluatie van de leveranciers - zie hoger
• Schadedossiers
• Uitgevoerde werken: zie hierboven

o Reinigen gevel 
o Permanente fietsstickers
o Verdelgen kakkerlakken

• Beslissingen vorige algemene vergadering:
o Isolatie zolder
o Overschakeling internetcontract

• Bespreking offertes:
o Renovatie of vernieuwing lift



OP SYNDIC
Brussels Office: Rue Vilain XIIII-straat, 53-55 – Bruxelles 1000 Brussel – T +32 2 669 13 13

Gent Office : Moutstraat, 88 – 9000 Gent – T +32 9 395 42 42
Antwerp Office : Brusselstraat 51 – 2000 Antwerpen - T +32 3 244 18 36

TVA / BTW : BE 0521.834.363 – RPM Gand / RPR Gent – IPI / BIV: 508 167

• Uit te voeren werken:  
o Stand van zaken bewoning van de studio’s: momenteel wonen er nog 4 niet-

studenten in het gebouw. Van een aantal studio’s verkregen we geen 
gegevens. 

o Opvolgen duivenproblematiek: er wordt gevraagd aan de studio’s die overlast 
ondervinden van de duiven, om dit te melden bij Stad Gent 
(groendienst@stad.gent).

• Provisie opvraging 2de semester
• Bespreking agenda van de huidige algemene vergadering

De algemene vergadering geeft kwijting aan de leden van de raad van mede-eigendom.

6. Verlenen kwijting aan de syndicus

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

7. Uit te voeren werken: renovatie/vernieuwen van de beide liften – budget € 45.000 per 
lift

De firma Coopman is vertegenwoordigd door twee medewerkers die de offerte toelichten.  
Tevens geven zij een technische analyse van de staat van de huidige liften.

Momenteel zijn er hydraulische liften geplaatst in de residentie. Op heden worden deze niet 
meer geplaatst en zal er bij vernieuwing elektrische liften geplaatst worden. 
Beide liften zijn aan vernieuwing of grondige renovatie toe. Vele onderdelen van de liften, die 
intussen 26 jaar oud zijn, zijn niet meer verkrijgbaar. De beide sturingen van de liften dienen 
vernieuwd te worden, net zoals de deuren van de liften die niet meer naar behoren 
functioneren.
Een lift is bovendien niet meer veilig bevonden en zou buiten dienst kunnen gesteld worden.

Er werden prijzen meerdere offertes verkregen voor een renovatie ofwel een vernieuwing van 
beide liften alsook voor het vernieuwen van beide liften.

Totale kost
2 liften incl. btw

Minimum 
per studio

Maximum 
per studio

Renovatie De Lift € 28.108,52 € 470,03 € 765,25
Renovatie Vero Lift € 27.273,80 € 456,07 € 742,53
Volledige renovatie 
Coopman € 70.858,88 € 1.184,90 € 1.929,13

Nieuwe liften Coopman € 84.604,96 € 1.414,76 € 2.303,37
Nieuwe liften Vero Lift € 83.002,24 € 1.387,96 € 2.259,73
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- Firma De Lift plaatst geen nieuwe liften, maar renoveert en onderhoudt enkel bestaande 
liften.

- Bij de prijs van Verolift is de afbraak en gsm-module er nog moeten bijgeteld worden in de 
tabel (zie offerte). 

- In de offerte renovatie bij Coopman zitten meer zaken inbegrepen zoals het vernieuwen 
van de kooi en de deuren.

- Een badgesysteem kan ook voorzien worden op de lift door een externe firma. De extra 
kostprijs hiervan bedraagt € 2.915,76 incl. 6% btw. 

Er wordt onderhandeld met Coopman dat het onderhoud 2 jaar inbegrepen zit, net als de 
garantie op alle onderdelen. 

De financiering zal gebeuren door op het opvragen van 2 extra provisies. Deze zullen 
opgevraagd worden deels in 2020 en deels in 2021.

Op de volgende algemene vergadering wordt het gebruik van het reservefonds voor het 
bekostigen van de werken aan de liften op de agenda geplaatst. 

De algemene vergadering gaat akkoord met het vernieuwen van de liften. 
Er wordt volmacht gegeven aan de RvME om de offerte van Coopman verder te bekijken en af 
te stemmen met Coopman. 

8. Uit te voeren werken: vernieuwen beide sasdeuren – volmacht aan de RvME – budget 
€ 9.000

In overleg met de raad van mede-eigendom wordt voorgesteld om de sasdeuren (2e deur –
deur die effectief op slot is) te vernieuwen, gezien hier de laatste tijd veel problemen met zijn.
Tijdens een nazicht door verschillende technici is vastgesteld dat deze deuren aan vervanging 
toe zijn, gezien deze nog amper te herstellen zijn. 
Er werd offerte verkregen van firma Jan Baert voor het vervangen van de deuren.

Er wordt tevens voorgesteld om de deuren te voorzien van een badgesysteem, welk dan ook 
op de lift zou kunnen werken. Hiervoor werd offerte verkregen van VDP Automatics. 

Onderstaande tabel geven de prijzen hiervoor weer. 

Deur 1 Deur 2 Totaal excl. btw Totaal incl. btw
Vernieuwen 
deuren

€ 2.806,00 excl. 
btw

€ 2.926,00 excl. 
btw

€ 5.732,00 € 6.075,92 

Badgesysteem € 1.372,00 excl. 
btw

€ 1.372,00 excl. 
btw

€ 2.744,00 € 2.908,64

Totaal € 4.178,00 excl. 
btw

€ 4.298,00 excl. 
btw

€ 8.476,00 € 8.984,56
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Voor een budget van € 9.000 zouden beide deuren dus vervangen kunnen worden en 
uitgerust met een badgesysteem.

De prijs per badge is € 6,50. Dit is een individuele kost. Er wordt voorgesteld om wel 2 badges 
te voorzien per studio bij plaatsing hiervan.

De algemene vergadering gaat niet akkoord met het vernieuwen van beide sasdeuren. 

9. Begrotingsraming voor de lopende uitgaven voor het volgend boekjaar en bepalen 
provisieopvraging (zie client zone)

De begroting over boekjaar 01/05/2020 – 30/04/2021 staat op de website van OP Syndic en 
wordt, na bespreking van de verschillende rubrieken, goedgekeurd door de algemene 
vergadering. 

Volgende kosten worden voorzien voor het lopende boekjaar:
- Herstel ventilatiebox € 1.252,92

Het totale budget wordt geraamd op 54.732,92 euro.

De algemene vergadering beslist om voor het tweede semester voorschotten op te vragen 
voor een totaal bedrag van 26.250,00 euro. Deze provisie wordt in mindering gebracht van de 
jaarlijkse eindafrekening.  

Vanaf volgend boekjaar zal er gewerkt worden met trimestriële provisies.
Dat wil zeggen dat er los van de afrekening ieder trimester een provisie zal worden 
opgevraagd.

10. Nieuwe provisieopvraging in het reservefonds

De VME heeft een reservekapitaal aangelegd waarvan het bedrag op dit moment 5.460,86 
euro bedraagt. 
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 dit verplicht reservekapitaal niet aan te leggen.

Uitgaven voorbije werkjaar: € 57.163,88
Dit betekent dat er een minimum bijdrage dient opgevraagd te worden van 2.858,19 euro 
(afgerond € 2.860,00). Voor de kleinste studio betekent dit € 34,61 en voor de grootste studio 
betekent dit € 56,34.
De bijdrages in het reservekapitaal blijven verworven voor de Vereniging van Mede-eigenaars 
en kunnen bij een eventuele verkoop niet worden opgevraagd. 



OP SYNDIC
Brussels Office: Rue Vilain XIIII-straat, 53-55 – Bruxelles 1000 Brussel – T +32 2 669 13 13

Gent Office : Moutstraat, 88 – 9000 Gent – T +32 9 395 42 42
Antwerp Office : Brusselstraat 51 – 2000 Antwerpen - T +32 3 244 18 36

TVA / BTW : BE 0521.834.363 – RPM Gand / RPR Gent – IPI / BIV: 508 167

11. Inbreuk op het reglement van mede-eigendom door eigenaar mevrouw Devlies door 
het innemen van een deel van de gemeenschappelijke hal voor het uitbreiden van de 
studio nr. 313. De algemene vergadering geeft opdracht aan de syndicus tot het nemen 
van alle maatregelen om de gang in haar oorspronkelijke staat te herstellen. Alle 
kosten vallen ten laste van mevrouw Devlies

In december 2019 werd vastgesteld dat mevrouw Devlies een deel van de 
gemeenschappelijke gang heeft ingenomen om haar studio ongeveer 0,5 m² groter te maken.
Hiervoor werd vooraf geen aanvraag ingediend, noch een goedkeuring gegeven door de 
algemene vergadering.
Volgens de basisakte is het verboden om enige wijziging te brengen aan de 
gemeenschappelijke delen en dient de eigenaar minstens het akkoord te krijgen van de 
algemene vergadering.
De materialen die in december werden gebruikt, waren tevens niet conform de 
brandveiligheidsnormen. Intussen werden deze aangepast door mevr. Devlies. 

Er werden meerdere aangetekende schrijvens verstuurd met de vraag de gang terug in zijn 
oorspronkelijke staat te herstellen.
Daarna werd na overleg met de raad van mede-eigendom een raadsheer, meester 
Kempinaire, ingeschakeld, welke een ingebrekestelling heeft verstuurd. 

De algemene vergadering geeft opdracht aan de syndicus tot het nemen van alle maatregelen 
(inclusief juridische stappen) om de gang in haar oorspronkelijke staat te herstellen.

Alle kosten die hieruit voortvloeien zullen ten laste vallen van mevr. Devlies. 

Na het voeren van de debatten waar de nadruk erop wordt gelegd dat de oplossing van mevr. 
Vlies in strijd is met de stedenbouwkundige verplichtingen, geeft de algemene vergadering de 
opdracht aan de syndicus om alle maatregelen te nemen teneinde de situatie in haar 
oorspronkelijke staat te herstellen. 

12. Uitbreiden van de studio nr. 313 door het gedeeltelijk privatiseren van de 
gemeenschappelijke hal – zie ingediend dossier door eigenaar Devlies client zone 

Mevr. Devlies vraagt met dit agendapunt goedkeuring om haar studio te mogen uitbreiden, 
zodat de oppervlaktenorm van 16m² bereikt wordt. 

13. Uitbreiden van de studio nr. 113 door het gedeeltelijk privatiseren van de 
gemeenschappelijke hal – zie ingediend dossier door eigenaar Verhasselt client zone 

Dhr. Verhasselt heeft de vraag ingediend om zijn studio te mogen uitbreiden met 0,5 m². 
Toelating tot verbouwen/uitbreiden van studio 113 met 0,5m² door het verplaatsen van de 
buitendeur met 50cm achteruit in de gemeenschappelijke hall (100x50 cm). Hiermee voldoet 
de studio opnieuw aan de Vlaamse wooncode waar een minimale oppervlakte is vereist van 
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16m² (mits opklapbed). Dit kan de ongeschiktheid van de studio opheffen door het verkrijgen 
van een conformiteitsattest, waardoor de studio opnieuw kan verhuurd worden. Toelating 
van de stad Gent (dienst Toezicht) is verkregen. Verbouwing zou volgens de nodige 
veiligheidsvoorschriften gebeuren en volgens plan opgesteld door erkend architect : zie 
bijlage. (kan in tweetal dagen gebeuren). Maw de doorgangsbreedte van de huidige 
vluchtweg wordt niet versmald en de wanden zijn brandwerend volgens de normen (EI 60). Zo 
ook de deur (RF 30’) die herbruikt wordt.

Wanneer dit zou worden toegelaten, dient de basisakte aangepast te worden en dienen de 
quotiteiten herberekend te worden. 

14. Benoemen mandaat leden van de raad van mede-eigendom

Conform de hervormde wet dient op ieder lid afzonderlijk gestemd te worden.
De volgende eigenaars stellen zich kandidaat als lid van de RvME:

Voorzitter: dhr. De Cooman
Bijzitters: dhr. Peleman, dhr. Christiaens, dhr. Boccauw, mevr. Aiatti, mevr. Verhaege

Niemand heeft bezwaar tegen de aanstelling van dhr. De Cooman
Niemand heeft bezwaar tegen de aanstelling van dhr. Peleman
Niemand heeft bezwaar tegen de aanstelling van dhr. Christiaens
Niemand heeft bezwaar tegen de aanstelling van dhr. Boccauw
Niemand heeft bezwaar tegen de aanstelling van mevr. Aiatti
Niemand heeft bezwaar tegen de aanstelling van mevr. Verhaege

De algemene vergadering gaat akkoord met deze samenstelling.

15. Benoemen rekencommissaris(sen)

De algemene vergadering benoemt dhr. De Cooman en dhr. Peleman als commissaris van de 
rekeningen voor het volgend boekjaar. 

16. Verlenging mandaat syndicus OP Syndic met 1 jaar

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.
OP Syndic verkiest om het verlengen van het mandaat jaarlijks op de agenda te plaatsen.
Het ereloon dat OP Syndic het afgelopen jaar heeft aangerekend betreft de gewone prestaties 
van beheer.

Huidig ereloon:
14,30 euro/maand, woonentiteit
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2,19 euro/maand, parking 

Het ereloon wordt jaarlijks geïndexeerd.

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. 

Vragen of opmerkingen vanwege huurders m.b.t. de gemeenschappelijke delen (art 577-8§ 
3 en 8)

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 dankt de aanwezigen en sluit de vergadering.

Astrid Vertriest
Namens OP Syndic
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Algemene Vergadering – Residentie Ter Hulst – 21/09/2020

Aanwezig:
6715/10000 (67,15 %) quotiteiten
36/61 (59,02 %) personen

Resultaat stemming

1: Samenstellen bureau Algemene Vergadering: voorzitter, secretaris en stemopnemer
Verdeelsleutel: 10 -
Vereiste meerderheid: 1/2 + 1
Resultaten:

· Ja: 98,10 %(6465)
· Nee: 1,90 %(125): Rezai - Abdollahi Esparti : 125
· Onthouding: (125): Devlies Caroline : 125
· Blanco: (0)

2: Goedkeuring van de uitgaven van het voorbije boekjaar
Verdeelsleutel: 10 -
Vereiste meerderheid: 1/2 + 1
Resultaten:

· Ja: 96,21 %(6340)
· Nee: 3,79 %(250): Rezai - Abdollahi Esparti : 125, Verhasselt Wouter : 125
· Onthouding: (125): Peters Daniël : 125
· Blanco: (0)

3: Evaluatierapport van de leveranciers
Verdeelsleutel: 10 -
Vereiste meerderheid: 1/2 + 1
Resultaten:

· Ja: 100,00 %(6465)
· Nee: 0,00 %(0)
· Onthouding: (250): Peters Daniël : 125, Rezai - Abdollahi Esparti : 125
· Blanco: (0)

4: Verslag voorbije boekjaar en kwijting commissaris van de rekeningen
Verdeelsleutel: 10 -
Vereiste meerderheid: 1/2 + 1
Resultaten:

· Ja: 100,00 %(6590)
· Nee: 0,00 %(0)
· Onthouding: (125): Peters Daniël : 125
· Blanco: (0)

5: Verslag en kwijting leden RvME over het voorbije werkjaar
Verdeelsleutel: 10 -
Vereiste meerderheid: 1/2 + 1
Resultaten:

· Ja: 98,07 %(6340)
· Nee: 1,93 %(125): Rezai - Abdollahi Esparti : 125
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· Onthouding: (250): Devlies Caroline : 125, Peters Daniël : 125
· Blanco: (0)

6: Verlenen kwijting aan de syndicus
Verdeelsleutel: 10 -
Vereiste meerderheid: 1/2 + 1
Resultaten:

· Ja: 98,10 %(6465)
· Nee: 1,90 %(125): Rezai - Abdollahi Esparti : 125
· Onthouding: (125): Peters Daniël : 125
· Blanco: (0)

7: Uit te voeren werken: renovatie/vernieuwen beide liften - budget €45.000 per lift
Verdeelsleutel: 2 - Kosten zonder gelijkvloers en parkings
Vereiste meerderheid: 2/3 
Resultaten:

· Ja: 78,21 %(3370)
· Nee: 21,79 %(939): Aiatti Wanda : 125, Illeghems - De Gendt : 121, Peters 

Daniël : 125, Proost - Koster : 121, Rezai - Abdollahi Esparti : 125, Vanhamme -
Reygaerts : 197, Verhaeghe Carmen : 125

· Onthouding: (617): Devlies Caroline : 125, Jingxing Ma : 121, Solomé - Baetens 
: 371

· Blanco: (0): 
8: Uit te voeren werken: vernieuwen beide sasdeuren - volmacht rvme - budget €9.000

Verdeelsleutel: 3 - Kosten enkel studio 's
Vereiste meerderheid: 2/3 
Resultaten:

· Ja: 19,00 %(943)
· Nee: 81,00 %(4019): Aiatti Wanda : 125, Boccauw - Van Braekel : 121, 

Christiaens - Vantieghem : 121, De Brouwer Freddy : 121, De Cooman P. -
Cloet V. : 250, De Vocht - Gys : 125, De Vos Olivier : 125, Devlies Caroline : 
125, Illeghems - De Gendt : 121, Janssens - Heyvaert : 250, Jingxing Ma : 121, 
Lantsoght - De Ketelaere : 250, Mertens Karel : 125, Peters Daniël : 125, 
Piessens-Ockerman : 161, Proost - Koster : 121, Rezai - Abdollahi Esparti : 125, 
Rymen - Clerckx : 121, Solomé - Baetens : 371, Van Hoorebeke - Santy : 121, 
Van Loo - Mondelaers : 197, Vanassche Marc : 125, Vanhamme - Reygaerts : 
197, Verhaeghe Carmen : 125, Verhasselt Wouter : 125, Verhoest - Coghe : 
125

· Onthouding: (125): Maes Gino : 125
· Blanco: (0): 

9: Begrotingsraming lopende uitgaven voor volgend boekjaar en bepalen provisieopvraging
Verdeelsleutel: 10 -
Vereiste meerderheid: 1/2 + 1
Resultaten:

· Ja: 100,00 %(6465)
· Nee: 0,00 %(0)
· Onthouding: (250): Peters Daniël : 125, Rezai - Abdollahi Esparti : 125
· Blanco: (0)
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10: Nieuwe provisieopvraging in het reservefonds
Verdeelsleutel: 10 -
Vereiste meerderheid: 1/5 
Resultaten:

· Ja: 91,06 %(5877)
· Nee: 8,94 %(577): Calleyl - Senave Patrick en Chris : 152, Jingxing Ma : 121, 

Peters Daniël : 125, Verresen Gustaaf : 179
· Onthouding: (261): Cannoodt Cédric : 136, Rezai - Abdollahi Esparti : 125
· Blanco: (0)

11: Inbreuk RIO door eig. Devlies studio 313 innemen deel gemeensch. hal - Opdracht 
syndicus herstellen in oorspronkelijke staat

Verdeelsleutel: 10 -
Vereiste meerderheid: 1/2 + 1
Resultaten:

· Ja: 82,29 %(5526)
· Nee: 17,71 %(1189): Devlies Caroline : 125, Jingxing Ma : 121, Peleman -

Roggeman : 125, Rezai - Abdollahi Esparti : 125, Verhasselt Wouter : 125, 
Vermeire Astrid : 568

· Onthouding: (0)
· Blanco: (0)

12: Uitbreiden studio 313 : gedeeltelijk privatiseren gemeensch.hal - zie dossier eigenaar 
Devlies

Verdeelsleutel: 10 -
Vereiste meerderheid: 4/5 
Resultaten:

· Ja: 6,09 %(394)
· Nee: 93,91 %(6071): Aiatti Wanda : 125, Boccauw - Van Braekel : 121, Calleyl -

Senave Patrick en Chris : 152, Cannoodt Cédric : 136, Christiaens - Vantieghem 
: 121, De Brouwer Freddy : 121, De Cooman P. - Cloet V. : 250, De Vocht - Gys 
: 125, De Vos Olivier : 125, De Wilde Frederic : 624, Illeghems - De Gendt : 
121, Janssens - Heyvaert : 250, Jingxing Ma : 121, Lantsoght - De Ketelaere : 
250, Maes Gino : 125, Mertens Karel : 125, Peleman - Roggeman : 125, Peters 
Daniël : 125, Piessens-Ockerman : 161, Proost - Koster : 121, Rezai - Abdollahi 
Esparti : 125, Rymen - Clerckx : 121, Soetaert Hans : 393, Solomé - Baetens : 
371, Van Hoorebeke - Santy : 121, Van Loo - Mondelaers : 197, Vanassche 
Marc : 125, Vanhamme - Reygaerts : 197, Verhaeghe Carmen : 125, Verhoest -
Coghe : 125, Vermeire Astrid : 568, Verresen Gustaaf : 179

· Onthouding: (0)
· Blanco: (0)

13: Uitbreiden studio 113 : gedeeltelijk privatiseren gemeensch.hal - zie dossier eig. 
Verhasselt

Verdeelsleutel: 10 -
Vereiste meerderheid: 4/5 
Resultaten:

· Ja: 6,21 %(394)
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· Nee: 93,79 %(5946): Aiatti Wanda : 125, Boccauw - Van Braekel : 121, Calleyl -
Senave Patrick en Chris : 152, Cannoodt Cédric : 136, Christiaens - Vantieghem 
: 121, De Brouwer Freddy : 121, De Cooman P. - Cloet V. : 250, De Vocht - Gys 
: 125, De Vos Olivier : 125, De Wilde Frederic : 624, Illeghems - De Gendt : 
121, Janssens - Heyvaert : 250, Jingxing Ma : 121, Lantsoght - De Ketelaere : 
250, Maes Gino : 125, Mertens Karel : 125, Peleman - Roggeman : 125, Peters 
Daniël : 125, Piessens-Ockerman : 161, Proost - Koster : 121, Rezai - Abdollahi 
Esparti : 125, Rymen - Clerckx : 121, Soetaert Hans : 393, Solomé - Baetens : 
371, Van Hoorebeke - Santy : 121, Van Loo - Mondelaers : 197, Vanassche 
Marc : 125, Vanhamme - Reygaerts : 197, Verhaeghe Carmen : 125, Vermeire 
Astrid : 568, Verresen Gustaaf : 179

· Onthouding: (125): Verhoest - Coghe : 125
· Blanco: (0)

14: Benoemen leden van de raad van mede-eigendom
Verdeelsleutel: 10 -
Vereiste meerderheid: 1/2 + 1
Resultaten:

· Ja: 94,32 %(6098)
· Nee: 5,68 %(367): Boccauw - Van Braekel : 121, De Brouwer Freddy : 121, 

Verhasselt Wouter : 125
· Onthouding: (250): Devlies Caroline : 125, Rezai - Abdollahi Esparti : 125
· Blanco: (0)

15: Benoemen rekencommissaris(sen)
Verdeelsleutel: 10 -
Vereiste meerderheid: 1/2 + 1
Resultaten:

· Ja: 100,00 %(6465)
· Nee: 0,00 %(0)
· Onthouding: (250): Devlies Caroline : 125, Rezai - Abdollahi Esparti : 125
· Blanco: (0)

16: Verlenging mandaat OP SYNDIC met 1 jaar
Verdeelsleutel: 10 -
Vereiste meerderheid: 1/2 + 1
Resultaten:

· Ja: 98,03 %(6215)
· Nee: 1,97 %(125): Verhasselt Wouter : 125
· Onthouding: (125): Rezai - Abdollahi Esparti : 125
· Blanco: (250): Devlies Caroline : 125, Verhoest - Coghe : 125


