
VME Jan de HartogVME Jan de HartogVME Jan de HartogVME Jan de Hartog    
Franz Schollaertstraat 23-25-27, 3010 Kessel-lo 

Ondernemingsnummer: BE.0858.405.755 / Fortis: BE41 0011 3544 4210 

Verslag Statutaire Vergadering 2016-’17 
31/05/17 

In bijlage: Afrekening 2016-’17 (Art. 43 §1: te betalen binnen de 14 dagen na het toesturen) 

Vergeet niet te controleren of uw maandelijkse voorschotten moeten worden aangepast.Vergeet niet te controleren of uw maandelijkse voorschotten moeten worden aangepast.Vergeet niet te controleren of uw maandelijkse voorschotten moeten worden aangepast.Vergeet niet te controleren of uw maandelijkse voorschotten moeten worden aangepast.    
  



VME Jan de Hartog: Verslag Statutaire Vergadering 2016-’17 - Rev. 31/05/17 2/11 

Inhoud: 
1 Aanwezigheden .......................................................................................................................................................................... 3 
2 Goedkeuring verslag vorige vergadering ................................................................................................................................... 3 
3 Overlopen van werken uitgevoerd in 2016-‘17 .......................................................................................................................... 3 

3.1 Herstellingen (3502,27€) ........................................................................................................................................................................ 3 
3.2 Investeringen (14440,56€ + 24 parlofoons & 8 videofoons 2990,30€) .................................................................................................. 3 
3.3 Calorie- en watertellers met radioverbinding (jaarlijks 2091,30€ in huur over 10 jaar) ......................................................................... 4 

4 Algemeen ................................................................................................................................................................................... 4 
4.1 Dak/Zolderisolatie .................................................................................................................................................................................. 4 
4.2 Dubbele beglazing .................................................................................................................................................................................. 4 
4.3 Appartement met extreem lage verwarmingskosten ............................................................................................................................... 5 
4.4 Extreme spreiding in verwarmingskosten .............................................................................................................................................. 5 
4.5 Vuilnis & Ongedierte ............................................................................................................................................................................. 6 
4.6 Bewoner studio 25/0302 ......................................................................................................................................................................... 7 

5 Evolutie van het verbruik ........................................................................................................................................................... 7 
5.1 Aardgas .................................................................................................................................................................................................. 7 
5.2 Water ...................................................................................................................................................................................................... 7 
5.3 Elektriciteit ............................................................................................................................................................................................. 7 

6 Goedkeuring afrekening 2016-’17 ............................................................................................................................................. 7 
7 Décharge van de syndicus .......................................................................................................................................................... 8 
8 Geplande investeringen voor 2017-‘18 ...................................................................................................................................... 8 

8.1 Dak-/zolderisolatie ................................................................................................................................................................................. 8 
8.2 Schilderen inkomdeuren en liftdeuren (1727,80€) ................................................................................................................................. 8 
8.3 Vervanging deurklinken/sloten buitendeuren ......................................................................................................................................... 9 
8.4 Waterafvoer keuken 25/0003 ................................................................................................................................................................. 9 
8.5 Naambordjes .......................................................................................................................................................................................... 9 

9 Goedkeuring begroting ............................................................................................................................................................... 9 
9.1 2017-‘18 ................................................................................................................................................................................................. 9 
9.2 Lange termijn begroting ......................................................................................................................................................................... 9 

10 Voorschotten 2016-’17 ............................................................................................................................................................. 10 
11 Ruimte voor ideeën en opmerkingen ........................................................................................................................................ 10 

11.1 Toelichting vragen over werking VME ................................................................................................................................................ 10 
11.2 Kandidatuur nieuw lid beheerraad ........................................................................................................................................................ 10 

12 Drink ........................................................................................................................................................................................ 10 
13 BIJLAGE: Detail van de uitgaven ............................................................................................................................................ 11 
 



VME Jan de Hartog: Verslag Statutaire Vergadering 2016-’17 - Rev. 31/05/17 3/11 

1111 AanwezighedenAanwezighedenAanwezighedenAanwezigheden    

Aantal aanwezige eigenaars: 21 (Sevenants Hilde, Van Canegem Geert, Deltomme – Behaege, Kortleven 

Hanno, Segers Wesley, Vermaelen Lisette, Bellon Paul, Vermeire Rie, Thiry Hilda, Dirks Tom, Marissen 

Merel, Pittevils Kevin, Pittevils Kevin, Vinckx Carine, Stroobants René, Heerman Chloe, Vanluyten Dirk, 

Dirks Tom, Kouznetsov Oleg, Evenepoel Sika, Mathijs – Thirion) 

Aantal geldige volmachten: 3 (Goedgezelschap Hilde, Janssens Lucienne, Goris Roger) 

� Totaal aantal stemmen: 24 van 32 eigenaars 

� In quotiteiten: 3759/4846 of 77,6% 

2222 Goedkeuring verslag vorige vergaderingGoedkeuring verslag vorige vergaderingGoedkeuring verslag vorige vergaderingGoedkeuring verslag vorige vergadering    

Het verslag van vorige statutaire vergadering van 25 mei 2016 werd unaniem goedgekeurd. 

3333 Overlopen van werken uitgevoerd in 201Overlopen van werken uitgevoerd in 201Overlopen van werken uitgevoerd in 201Overlopen van werken uitgevoerd in 2016666----‘1‘1‘1‘17777    

3.1 Herstellingen (3502,27€) 

Er werden verscheidende kleine herstellingen uitgevoerd die je kan opgelijst zien in het detail van de 

uitgaven op de laatste pagina van dit verslag. Grotere herstellingen zoals de parlofonie werden onder 

investeringen geplaatst, gezien een volledige vernieuwing werd uitgevoerd. 

Door de grote onvoorziene en dringende investeringen moest er afwachtend worden omgegaan met het 

budget en werden bepaalde niet dringende herstellingen langer uitgesteld dan de bedoeling was, met name 

de pleister- en schilderwerken gangen/inkom 23 & 27). Bovendien was het vinden van een stukadoor en 

schilder voor zulke kleine herstelling niet evident. Dit leidde tot verstaanbare frustratie bij bepaalde 

bewoners. Als er bewoners zijn die stielmannen kennen die bereid zijn ook kleine werkjes voor ons uit te 

voeren, dan mogen deze namen steeds worden doorgegeven. Ondertussen werden de muren terug afgewerkt. 

3.2 Investeringen (14440,56€ + 24 parlofoons & 8 videofoons 2990,30€) 

Parlofonie (3755,38€ + 24 parlofoons & 8 videofoons 2990,30€) 

Ratten bleken de oorzaak voor de uitval van het parlofoniesysteem en dwongen ons onverwachts het ganse 

parlofoniesysteem te vernieuwen. Vermoedelijk ligt de vuilnisproblematiek aan de oorzaak van vastgestelde 

ongedierte. Gezien de individuele keuzemogelijkheid voor een parlofoon of videofoon, worden deze 

toestellen via de persoonlijke kosten aangerekend (2990,30€). Verdeling op quotiteit zou hier niet eerlijk 

zijn. 

Liften (5120,86€) 

Er is nog een verrassing uit de bus gevallen van 5120,86€. Onder het vorige beheer werden in 2006-’07 onze 

liften gemoderniseerd en aangepast aan de wetgeving. Er heerste de overtuiging dat daarmee deze 

investering rond was. Is er gebleken dat er nog een 2
e
 fase nodig was om aan de wetgeving te voldoen. 

Inbraakbeveiliging (3335,14€) 

De inkomdeuren werden beter beveiligd via oa. inbraakveiliger deurbeslag en veiligheidscilinders en 

sleutels met certificaat. De 4 toegangsdeuren (inkomhal 23, 25, 27 en de fietsenberging) hebben nu dezelde 

sleutel en alle sleutels (standaard 4 stuks) werden ook voorbereid voor dubbel gebruik (inkomdeuren en 

privatieve deuren). Heel wat eigenaars profiteerden van deze gezamenlijke actie en lieten ook hun 

deurbeslag en sloten vernieuwen. Deze investering werd uitgevoerd met de investeringsreserve 2014-’15. 

De resterende sleutels werden aan de aanwezigen overhandigd. 
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Drainage (2229,18€) 

In de tuin achteraan werd over de ganse breedte van het gebouw een drainagebuis in kiezel aangebracht om 

waterinsijpeling in de gevel te vermijden. Hiermee is het probleem nog niet geheel onder controle ter hoogte 

van de garage aan de inrit en dat zal dus verder onderzocht worden (mogelijks lekt de verticale afvoerleiding 

van het dak). 

3.3 Calorie- en watertellers met radioverbinding (jaarlijks 2091,30€ in huur over 10 jaar) 

In de loop van het jaar kwam Caloribel met een prijsgunstiger en interessanter systeem van calorietellers met 

radioverbinding op de markt dan het vorig jaar besproken systeem van Ista. Er werd dus beslist onze goede 

samenwerking met Caloribel verder te zetten. Zo blijven alle afrekeningen hetzelfde als men al jaren 

gewoon is. Het Caloribelsysteem kost ons jaarlijks 2091,30€ in vergelijking met 2311,37€ bij Ista. Een 

besparing van 2200,60€ over 10 jaar. 

4444 AlgemeenAlgemeenAlgemeenAlgemeen    

4.1 Dak/Zolderisolatie 

Zoals reeds besproken moeten we tegen 2020 onze zolder of ons dak isoleren. Daarom werd een expert van 

de overheid geconsulteerd voor gedetaileerd advies. 

Dakisolatie volgens de huidige nieuwbouwprincipes zoals luchtdichtheid, isolatie, vermijding van 

koudebruggen, etc. zou een gigantische investering vereisen van meerdere 100000’den Euro’s met volgende 

stappen: 

• Dakpannen/panlatten verwijderen 

• Betonnen dakgoten verwijderen (aanbevolen) 

• Schoorstenen wegnemen (dakdoorvoer en boven dak) 

• Dakdoorvoeren beperken 

• Luchtdichte laag aanbrengen (dampscherm) 

• Dakisolatie aanbrengen 

• Onderdak 

• Nieuwe dakbedekking 

Zoldervloerisolatie vereist vermoedelijk slechts enkele 10000’den Euro’s en volstaat om te voldoen aan de 

regelgeving. 

Bij dakisolatie is - los van de gigantische investering - ook de grote vraag of er niet meer nieuwe problemen 

zou ontstaan zoals condensatie, schimmel, etc. door gebrek aan ventilatie, koudebruggen, etc. De technische 

haalbaarheid is zeker een grote vraag: luchtdicht maar eens meer dan 30 dakdoorvoeren en wat met de 5 

schoorstenen, isolatie die voor de ramen en deuren op de terrassen van de 3
e
 verdieping komt, alsook hun 

rolluiken, etc...? 

Is het verantwoord om eigenaars (ook die van lagere verdiepingen) op te zadelen met een kost van 4700€ - 

9500€ voor studio’s en 8700€ - 19000€ voor appartementen, gewoon omdat de wetgever eist dat een 

gebouw aan de bovenzijde geïsoleerd wordt? Op dit moment zijn er geen gebreken gekend aan ons dak, 

noch aan het dakgebinte, dus daar geen structurele reden tot investeren. Er werd beslist van binnenuit te 

gaan isoleren op de zoldervloer of de dakconstructie. Details worden later uitgewerkt.  

4.2 Dubbele beglazing 

Naast de verplichting tot dak/zolder-isolatie, moet elke eigenaar ook dubbele beglazing plaatsen tegen 2020. 

Heel wat eigenaars hebben reeds dubbele beglazing, maar de resterende eigenaars zijn verplicht tegen 2020 

zulke dubbele beglazing te plaatsen. Een vraag is of het ganse gebouw bijvoorbeeld niet mag verhuren 

wanneer iemand geen dubbele beglazing plaatst. 

De vergadering neigt niet naar een samenaankoop, gezien elke afwerking binnen anders is per appartement 

en het dus moeilijk is om een kostenverdeling uit te werken. 
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Ter herinnering uit het verslag van 4/06/2014: 
Bij het vernieuwen van ramen, moet het uitzicht en dus ook de kleur zoveel mogelijk gelijk blijven. Er werd 

gevraagd om af te wijken van die regeling, namelijk om over te schakelen naar een doorlopend glas ipv. het 

ondoorzichtige paneel onderaan de raamdeuren. Men heeft hiermee geen probleem. Er mag verder niet 

afgeweken worden van de huidige kleur en het andere uitzicht van de ramen. 

4.3 Appartement met extreem lage verwarmingskosten 

De vorige 2 jaren werd uitvoerig gesproken over een appartement met een zéér lage verwarmingskost in 

vergelijking met alle andere appartementen/studio’s. Er werd gedacht aan fraude met de calorietellers, 

omdat er tot dusver geen andere verklaring kon worden gevonden. 

In principe is 1,5 eenheid aan verbruik (ook dit jaar opnieuw) lager dan de spontane verdamping die je mag 

verwachten in een gans appartement met 5 radiatoren. Wanneer er echter maar 2 radiatoren meer staan, is 

het een ander verhaal. De radiator in de living vertoonde 1 eenheid en die in de badkamer 0,5 eenheid. Dit is 

wel een te verwachten spontane verdamping, indien de radiatoren effectief nooit aan zouden staan. Wanneer 

we dit concrete resultaat zouden doortrekken naar 5 radiatoren, dan zou dat resulteren in 2,5 – 5 eenheden 

aan spontane verdamping voor zulk appartement. 

De bewoners beweren dat hun dubbele beglazing en 2-4 cm buitenmuurisolatie met piepschuim en andere 

kleinere maatregelen, alsook het gebruik van bioethanol als verwarming de verklaring zou zijn voor hun lage 

verwarmingskost. Ze kregen 15 minuten de tijd om hun argumentatie te presenteren. 

Heel wat eigenaars maken zich zorgen over brandgevaar en CO2 vergiftiging, gezien er geen verluchting 

naar buiten is vanaf de biokachel. Ook vraagt met zich af of die toegelaten door de blokpolis. 

De verwoording “fraude met verwarmingskosten” impliceerde een mogelijks onterechte beschuldiging en 

belediging, waarvoor hier onze formele excuses. 

Gezien de digitale calorietellers geen spontane verdamping hebben en niet kunnen gemanipuleerd worden, 

zullen we volgend jaar de resultaten kunnen vergelijken tussen de vloeistof- en digitale tellers. Dan zullen 

we dus kunnen zien of er al dan niet manipulatie was van de calorietellers met vloeistof. 

Een grondige analyse van de verwarmingskosten over het ganse gebouw toonde aan dat het probleem 

mogelijks ruimer is dan 1 enkel appartement (zie hieronder). 

4.4 Extreme spreiding in verwarmingskosten 

In het licht van de extreem lage verwarmingskost werd een diepgaande vergelijking gemaakt van alle 

wooneenheden in het gebouw, waarbij momenteel van de totale verwarmingskost 20% worden verdeeld op 

basis van quotiteit en 80% op basis van de caloriemeters. 

Deze analyse toonde aan dat in het algemeen de verschillen in verwarmingskosten enorm zijn. Zo zijn er 2 

naast elkaar gelegen en even grote appartementen (met dus gelijke quotiteit) waarbij de ene jaarlijks 

gemiddeld 155€ betaald en de andere 1084€ (gemiddelde 2012-2015). 

Hier een overzicht van de verwarmingskost per wooneenheid (20% op quotiteit + 80% op caloriemeting): 

 
  

Gemiddelde verwarmingskosten/wooneenheid 2012-2015

Appart. Appart. Appart. Studio Studio Appart. Appart. Appart.

23-0x01 23-0x02 25-0x01 25-0x02 25-0x04 25-0x03 27-0x01 27-0x02 Gemiddelde

Verdieping 3 671€     395€     538€     379€     320€     449€     382€     820€     494€            

Verdieping 2 671€     483€     716€     361€     324€     439€     551€     795€     542€            

Verdieping 1 926€     781€     769€     298€     223€     740€     155€     1.084€  622€            

Verdieping 0 897€     342€     404€     254€     327€     397€     373€     728€     465€            

Gemiddelde 791€     500€     606€     323€     298€     506€     365€     857€     531€            

Jaarlijkse kosten Min. Gem. Max.

Studio's 223€     311€     379€           

Appart. 155€     604€     1.084€        

16.989€       Gemiddelde jaarlijkse totaalkost
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Het aandeel verdeeld op basis van caloriemeting ziet er dan als volgt uit: 

 

De vastgestelde verschillen zijn extreem en men kan zich dus de vraag stellen of de verdeling eerlijk is. 

Iedere wooneenheid wordt namelijk ook verwarmd via de omliggende wooneenheden. Daarom werd een 

simulatie gedaan met hoger aandeel op basis van quotiteit: 

 

Dit zou resulteren in volgend verschil in kosten tov. de huidige situatie: 

 

Een specialist van Caloribel vertelde me dat bij caloriemeters met vloeistof slecht 20% verdelen op quotiteit 

eerder aan de lage kant is en dat 30% gebruikelijker is. Bij elektronische caloriemeters is 40% verdelen op 

quotiteit gebruikelijk. Elektronische meting vereist een hoger aandeel verdeling op quotiteit, gezien er geen 

spontane verdamping meer is. Een radiator die niet aan staat toont ook geen verbruik. Een wooneenheid 

voldoende verwarmt via de verwarmingsleidingen in de vloer en via de omliggende appartementen, 

resulteert dus in 0 eigen verbruik. Daarom is het aangewezen een hoger aandeel van de kosten te verdelen op 

quotiteit. 

Er werd bij overtuigende meerderheid beslist om het aandeel dat verdeeld wordt op quotiteit te verhogen 

naar 30%. 

4.5 Vuilnis & Ongedierte 

Er is sinds enkele jaren een problematiek rond vuilnis: vuilnis op willekeurige dagen buitengezetten, 

sluikstorten in de voortuin, vuilnis bewaren op terrassen, stinkende vuilniszakken in de bergingen, etc.. Er 

werden alle maximale inspanningen gedaan om de bewoners tot de cruciale discipline aan te zetten.. Spijtig 

genoeg had informeren via schriftelijke communicatie en infobroden, alsook bemiddeling via de sydincus, 

stadswachten, stadsdiensten, wijkagent en politie nog steeds niet voldoende resultaat. Begrijpelijk resulteert 

dit in heel wat frustratie bij de andere bewoners. 

Vermoedelijk ligt deze vuilnisproblematiek aan de oorsprong van aanwezigheid van ratten in het gebouw. 

Tot dusver zijn er 4 interventies geweest om het ongedierte pogen te bestrijden. 

Gemiddelde eigen verwarmingskosten/wooneenheid 2012-2015 (excl. verdeling op quotiteit)

Appart. Appart. Appart. Studio Studio Appart. Appart. Appart.

23-0x01 23-0x02 25-0x01 25-0x02 25-0x04 25-0x03 27-0x01 27-0x02 Gemiddelde

Verdieping 3 544€     268€     411€     321€     262€     323€     255€     694€     385€            

Verdieping 2 544€     356€     589€     303€     266€     312€     425€     668€     433€            

Verdieping 1 799€     654€     642€     240€     165€     613€     28€       957€     512€            

Verdieping 0 774€     244€     305€     201€     273€     274€     274€     605€     369€            

Gemiddelde 665€     381€     487€     266€     242€     381€     246€     731€     425€            

Jaarlijkse kosten Min. Gem. Max.

Studio's 165€     254€     321€           

Appart. 28€       482€     957€           

13.591€       Gemiddelde jaarlijkse totaalkost

Gemiddelde verwarmingskosten/wooneenheid 2012-2015

Aandeel op quotiteit Min. Gem. Max. Spreiding Min. Gem. Max. Spreiding

20% 223€       311€       379€       155€       155€       604€       1.084€    227€       

30% 231€       307€       368€       153€       215€       605€       1.028€    201€       

40% 239€       304€       357€       153€       275€       607€       971€       175€       

50% 248€       300€       345€       155€       334€       608€       915€       150€       

Studio's Appartementen

Verschil in verwarmingskosten/wooneenheid 2012-2015 tov. 20% verdeling op quotiteit

Aandeel op quotiteit Min. Gem. Max. Min. Gem. Max.

30% -11€        -3€          8€           -56€        1€           60€         

40% -23€        -7€          16€         -113€      2€           120€       

50% -34€        -10€        25€         -169€      3€           180€       

Studio's Appartementen
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4.6 Bewoner studio 25/0302 

De bewoner reageerde niet op verscheidene verzoeken te verhuizen uit het gebouw. Een specialiste in 

probleembewoners van politie Leuven verzocht nog niet naar het vredegerecht te stappen en deed ook een 

poging tot bemiddeling. Ook zij kreeg geen gehoor, dus werd dossier overgemaakt aan het vredegerecht. 

5555 Evolutie van het verbruikEvolutie van het verbruikEvolutie van het verbruikEvolutie van het verbruik    

5.1 Aardgas 

We verbruikten wat meer aardgas dan vorig jaar. De eenheidsprijs lag wat lager. 

 

5.2 Water 

Het waterkost was vergelijkbaar met vorig jaar met 8099,16 ipv. 8303,18€, gezien er geen zoutlevering was. 

De eenheidsprijs per m3 steeg van 5,45€ naar 5,72€. 

5.3 Elektriciteit 

De elektriciteitskost is met een totaal van 3173,92€ lichtjes verhoogd tov. vorig jaar, terwijl het verbruik 

vergelijkbaar was. De eenheidsprijs lag wat hoger. 

 

6666 Goedkeuring afrekening Goedkeuring afrekening Goedkeuring afrekening Goedkeuring afrekening 2016201620162016----’17’17’17’17    

De rekeningen werden op de beheerraad van 28/05/17 nagekeken door de heer Bellon en de heer Dirks. 

Mevrouw Thirion moest zich spijtig genoeg excuseren en kon niet aanwezig zijn. 

Jaar Verbruik [kWh] Prijs [€] Eenheidsprijs [€]

2013 441925 23650,7 0,054

2014 372929 19958,5 0,054

2015 424888 21767,6 0,051

2016 438848 19352,6 0,044

Jaar Verbruik [kWh] Prijs [€] Eenheidsprijs [€]

2013 11449 2639,51 0,231

2014 10876 2577,86 0,237

2015 11258 3015,17 0,268

2016 10867 3173,92 0,292
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In totaal werd er 70148,74€ uitgegeven op een totaal budget van 71551,78€ (begroting 64160€ + 

investeringsreserve 7391,78€) en eindigden we met een overschot van 1403,04€ (excl. individuele 

parlofoons en videofoons), desondanks de grote onvoorziene investeringen. 

Gezien er naar voorkeur kon gekozen worden voor parlofonie of videofonie, werden die kosten 2990,30€ via 

de persoonlijke kosten aangerekend. Verdeling op quotiteit zou hier niet eerlijk zijn. 

De afrekening werd unaniem goedgekeurd. 

7777 Décharge van de syndicusDécharge van de syndicusDécharge van de syndicusDécharge van de syndicus    

Er wordt met eenparigheid décharge gegeven aan de syndicus voor de periode 1 april 2016 tot en met 31 

maart 2017. 

8888 Geplande investeringen voor 201Geplande investeringen voor 201Geplande investeringen voor 201Geplande investeringen voor 2017777----‘1‘1‘1‘18888    

De geplande werken voor 2017-’18 werden besproken en goedgekeurd in de vergadering. 

8.1 Dak-/zolderisolatie 

Zie hoofdstuk 4.2. 

8.2 Schilderen inkomdeuren en liftdeuren (1727,80€) 

Er werd gesuggereerd de dubbele inkomdeuren (3x2), liftdeuren en deur van de fietsenberging eens te 

verven. Hiervoor werd een offerte ontvangen van 1727,80€. Er zit momenteel 1650€ in de spaarpot die 

gefinancieerd wordt via de verhuisvergoedingen voor de gevolgen van verhuisschade. Er werd beslist deze 

herstelling oa. hiermee te financieren. 

Begroting Uitgaven Verschil

ENERGIE 37900 -31748,54 6151,46

Aardgas 26000 -19352,56 6647,44

Water 8000 -8099,16 -99,16

Elektriciteit 2650 -3173,92 -523,92

Meteropname 1250 -1122,9 127,1

INVESTERINGEN (*) 7391,78 -14440,56 -7048,78

Parlofonie (**) -3755,38 -3755,38

Liften -5120,86 -5120,86

Deuren & Sloten -3335,14 -3335,14

Drainage -2229,18 -2229,18

ONDERHOUD 9150 -9390,75 -240,75

Schoonmaak 5000 -4601,25 398,75

Tuin 2250 -2250 0

Liften 1500 -1478,7 21,3

Ongediertebestrijding 0 -605 -605

Verwarming 300 -360,4 -60,4

Waterontharder 100 -95,4 4,6

BEHEER 6000 -6125,13 -125,13

HERSTELLING 5630 -3502,27 2127,73

VERZEKERINGEN 2960 -3053,47 -93,47

Blokpolis 2900 -2993,47 -93,47

BA beheerraad 60 -60 0

VEILIGHEID 2520 -1888,02 631,98

Brandbeveiliging 1200 -1046,66 153,34

Liften 1000 -530,75 469,25

Gasdetectie 320 -310,61 9,39

TOTAAL 71551,78 -70148,74 1403,04

(*) Investeringsreserve 2014-'15

(**) 24 parlofoons en 8 videofoons via persoonlijke kosten gefactureerd (2990,30€)

 RESULTAAT 2016-'17
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8.3 Vervanging deurklinken/sloten buitendeuren 

Er werd beslist ook de deurklinken en sloten van de 3 buitenste inkomdeuren te vernieuwen. 

8.4 Waterafvoer keuken 25/0003 

De lekkende waterafvoeren die zouden vervangen worden in beide zijmuren van de studio’s zijn wegens de 

grote onvoorziene investeringen uitgesteld. Gezien het probleem zich momenteel beperkt tot de 

benedenverdieping, kan het zijn dat enkel in afvoerleiding van appartement 25/0003 wordt vervangen via 

studio 25/0004 ipv. reeds de afvoerleidingen te vernieuwen van alle verdiepingen. Wanneer er echter een 

groot werk zou plaatsvinden in een studio, dan bekijken we deze actie op die moment. 

8.5 Naambordjes 

Er werd beslist naambordjes te voorzien waarin je naam kan geschoven worden en op de bellen nog enkel de 

nummer van de wooneenheid zal vermeld worden Gelieve de definitieve naamplaatjes via de syndicus te 

regelen. 

9999 Goedkeuring Goedkeuring Goedkeuring Goedkeuring begrotingbegrotingbegrotingbegroting    

9.1 2017-‘18 

Op 28/05/17 werd de begroting nagekeken en goedgekeurd door de heer Bellon en de heer Dirks. Mevrouw 

Thirion moest zich spijtig genoeg excuseren en kon niet aanwezig zijn. 

 

De begroting voor 2017-’18 werd in deze vorm besproken en goedgekeurd in de vergadering. 

Hiermee hebben reeds sinds 2013 of dus voor een 5
e
 jaar op rij steeds dezelfde begroting hanteren. 

9.2 Lange termijn begroting 

Sinds 2007 lag de focus op het drukken van de kosten, in ere herstellen van de residentie Jan de Hartog en 

het aanpassen van de technische installaties aan de huidige wetgeving. 

Ondertussen werd er reeds geïnvesteerd in de liften, verwarmingsinstallatie, gasdetectie, waterverzachter, 

herschilderen van de gangen en eerder noodverlichting, brandbeveiliging, elektriciteit, verlichting en laatste 

aanpassingen aan de brandbeveiliging. 

Buitengewone kosten zijn er voorlopig niet verwacht, waar met de dak/zolder-isolatie moet zeker rekening 

gehouden worden, alsook met de ouderdom van het gebouw. Volgende problemen zijn jaren al gekend: 

Begroting

ENERGIE 38750

Aardgas 26000

Water (incl. onthardingszout) 8000

Elektriciteit 2650

Meteropname 2100

ONDERHOUD 9150

Schoonmaak 5000

Tuin 2250

Liften 1500

Verwarming 300

Waterontharder 100

BEHEER 6000

VERZEKERINGEN 3120

Blokpolis 3060

BA beheerraad 60

HERSTELLING 4620

VEILIGHEID 2520

Brandbeveiliging 1200

Liften 1000

Gasdetectie 320

TOTAAL 64160

 BEGROTING 2017-'18
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• De verticale afvoerleidingen die in de muren gelegen zijn vertonen hoe langer hoe meer lekken en 

zullen dus vermoedelijk meer en meer vervangen moeten worden. 

• De afvoerleidingen voor de garages raken meer en meer verstopt en mogelijks wordt dit een 

probleem in de toekomst. Momenteel kunnen ze het water slikken dat er komt. 

• Gezien de problemen met de dakgoot aan de linker zijgevel, kunnen gelijkaardige problemen worden 

verwacht aan de rest van het dak. Schatting kost zijgevel: 9000€ à 12000€. 

• Na het vernieuwen van de afvoerleidingen vanuit de gangen, is binnen enkele jaren mogelijks het 

herschilderen van de muren aan de orde. Hiervoor werd een offerte onvangen van 11675€. 

• Mogelijks zullen in de toekomst de elastische voegen problematische spleten beginnen te vertonen. 

• In functie van hoe de dakisolatie of zoldervloerisolatie zal aangepakt moeten worden kan de kost 

aanzienlijk zijn. 

10101010 Voorschotten 201Voorschotten 201Voorschotten 201Voorschotten 2016666----’1’1’1’17777    

De individueel te betalen voorschotten staan mee vermeld op de individuele afrekening (in bijlage!). 

De voorschotten dienen maandelijks te worden betaald in de 14 dagen van de maand op de rekening van de 

VME staan. 

11111111 RRRRuimte voor ideeën en opmerkingenuimte voor ideeën en opmerkingenuimte voor ideeën en opmerkingenuimte voor ideeën en opmerkingen    

11.1 Toelichting vragen over werking VME 

Bepaalde eigenaars hadden vragen over onze werking en kregen hier de kans hun vragen te stellen. 

11.2 Kandidatuur nieuw lid beheerraad 

Oleg Kouznetsov stelde zich kandidaat om lid te worden van de beheerraad en dit werd aanvaard. 

12121212 DrinkDrinkDrinkDrink    

Tijdens de vergadering werd er een glaasje gedronken en gezellig bijgepraat. 

Onder voorbehoud, zal de volgende vergadering plaatsvinden op woensdag 30 mei 2018 om 19u30 of dus 

zoals gewoonlijk op de laatste woensdag van mei. Anders zal het de eerste woensdag van juni zijn of dus 6 

juni 2018 om 19u30. 

Hartelijk bedankt voor jullie talrijke aanwezigheid en constructieve medewerking! 

Tom Dirks 
Beheer VME Jan de Hartog 

Contactgegevens: 

Tom DIRKS 

Regastraat 31 

3110 Rotselaar 

tom.dirks@telenet.be 

� 0476/92 78 22 
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13131313 BIJLAGE: Detail van de uitgavenBIJLAGE: Detail van de uitgavenBIJLAGE: Detail van de uitgavenBIJLAGE: Detail van de uitgaven    

 
 

Uitgaven 2016-'17 TOTAAL -70148,74

 Factuurtype Subtype Factuurnr Bedrag  Factuurtype Subtype Factuurnr Bedrag

Energie -31748,54 Onderhoud (vervolg)

Aardgas -19352,56 Ongediertebestrijding -605

2016-005 -1844,55 2016-061 -302,5

2016-009 -1844,55 2016-080 -302,5

2016-016 -1844,55 Verwarming -360,4

2016-021 -1844,55 2016-014 -360,4

2016-031 -1844,55 Waterontharder -95,4

2016-042 -1844,55 2016-094 -95,4

2016-047 -1844,55 Beheer -6125,13

2016-052 -1844,55 Beheer -5910

2016-056 -1844,55 2016-020 -1455

2016-065 -1844,55 2016-067 -1485

2016-073 -1844,55 2016-068 -1485

2016-079 937,49 2016-082 -1485

Water -8099,16 Communicatie -171,45

2016-024 -2022,24 2016-004 -25

2016-049 -2022,24 2016-010 -22,2

2016-066 -2022,24 2016-022 -67,36

2016-084 -2032,44 2016-032 -22,2

Elektriciteit -3173,92 2016-036 -6,54

2016-008 -276,07 2016-052 -5,74

2016-013 -276,07 2016-064 -5,29

2016-019 -276,07 2016-091 -10,58

2016-026 -276,07 2016-092 -6,54

2016-035 -276,07 Bank -43,68

2016-043 -276,07 Niet van toep. -43,68

2016-050 -276,07 Herstelling -3502,27

2016-054 -276,07 Schilderwerken -1475,42

2016-058 -276,07 2016-062 -52,61

2016-069 -276,07 2016-075 -174,9

2016-076 -276,07 2016-087 -97,81

2016-081 -137,15 2016-093 -1150,1

Meteropname -1122,9 Ontstopping & Lekdetectie -525,14

2016-086 -1122,9 2016-006 -385,99

Investeringen -14440,56 2016-007 -139,15

Liften -5120,86 Dakwerken -318

2016-088 -1565,62 2016-030 -318

2016-089 -1989,62 Parlofonie -275,92

2016-090 -1565,62 2016-034 -275,92

Parlofonie -3755,38 Deuren & Sloten -269,98

2016-048 -3106,65 2016-015 -78,65

2016-053 -648,73 2016-074 -191,33

Deuren & Sloten -3335,14 Verwarming -209,18

2016-085 -3335,14 2016-072 -145,58

Drainage -2229,18 2016-078 -63,6

2016-030 -2229,18 Sanitair -186,17

Onderhoud -9390,75 2015-081 -91,31

Schoonmaak -4601,25 2016-018 -19,77

2016-011 -390,83 2016-059 -75,09

2016-017 -488,54 Liften -167,48

2016-025 -390,83 2016-046 -167,48

2016-029 -290,4 Brandbeveiliging -74,98

2016-037 -387,2 2016-023 -21,78

2016-044 -387,2 2016-027 -4,99

2016-051 -387,2 2016-071 -48,21

2016-055 -387,2 Verzekeringen -3053,47

2016-063 -193,6 Blokpolis -2993,47

2016-070 -499,33 2016-002 -2993,47

2016-077 -399,46 BA beheerraad -60

2016-083 -399,46 2016-003 -60

Tuin -2250 Veiligheid -1888,02

2016-045 -1850 Brandbeveiliging -1046,66

2016-060 -400 2016-033 -573,99

Liften -1478,7 2016-041 -472,67

2016-038 -492,9 Liften -530,75

2016-039 -492,9 2016-057 -530,75

2016-040 -492,9 Gasdetectie -310,61

2016-028 -310,61


