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Bijzondere datums 2019-‘20: 

 Dakrenovatie: Plaatsbezoek dakappartementen 17/06/19 vanaf 18u 

 Dakrenovatie: Eerste betaling ten laatste 30/06/19 

 Afrekening 2018-‘19: Betaling binnen 14 dagen na ontvangst 

 Dakrenovatie: Tweede betaling ten laatste 30/09/19 

 Reglement van orde: Bijzondere Vergadering 16/10/19 om 19u30 te Don Bosco 

 Dakrenovatie: Start midden oktober, vermoedelijk tot eind november 2019 

 Algemene Vergadering 2019-’20: 27/05/20 of 03/06/20 om 19u30 te Don Bosco 
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1 Aanwezigheden 

Aantal aanwezige eigenaars: 17 (Deltomme – Behaege, Kortleven Hanno, Vermaelen Lisette, Bellon Paul, 

Vermeire Rie, Van Roy Goele, Dirks Tom, Marissen Merel, Pittevils Kevin, Pittevils Kevin, Nagels Karlien, 

Heerman Chloe, Beulens Johan, Mostmans Michiel, Dirks Tom, Mortier – Huang, Thirion Christiane) 

Aantal geldige volmachten: 4 (Sevenants Hilde, Van Canegem Geert, Peter Thijs, Lucienne Janssens) 

Aantal afwezige eigenaars: 11 (Sofie Van Craenenbroeck, Meeus Annie, Goedgezelschap Hilde, Willems 

Marc, Stroobants René, Vanluyten Dirk, Vagenende Freddy, Damoiseaux - Vermaelen, Goris Roger, 

Evenepoel Sika, Maes Jochen) 

 Totaal aantal stemmen: 21 van 32 eigenaars 

 In quotiteiten: 3201/4846 of 66,1% 

2 Goedkeuring verslag vorige vergadering 

Het verslag van vorige statutaire vergadering van 30 mei 2018 werd unaniem goedgekeurd. 

3 Overlopen van werken uitgevoerd in 2018-’19 

3.1 Onderhoud en kleine herstellingen (4966,01€ onder grootboekrekening 610) 

61012 Onderhoud liften buiten contract (2775,08€) 

Lift 27 had een defecte frequentieregelaar, remweerstand, motor en noodvoeding. 

61007 Onderhoud Veiligheidssignalisatie/Noodverlichting (1271,43€) 

Alle batterijen van de noodverlichting moesten worden vervangen, gezien deze maar een levensduur hebben 

van 10 jaar. Installatie werd afgekeurd door keuringsinstantie. 

61032 Overig onderhoud stookinstallatie (526,39€) 

Bij spanningsuitval werden de instellingen van de verwarmingsinstallatie niet bewaard, waardoor telkens 

een interventie nodig was om terug warm water te hebben. Er was ook een lek aan een ketel en een storing. 

61036 Overig onderhoud waterleidingen  (318€) 

Bij de installatie van de nieuwe watertellers met radioverbinding, werden ook de afsluitkranen vernieuwd. 

Deze factuur werd ons pas in 2018-’19 bezorgd. 

61023 Onderhoud bel- en parlo-/videofoon (68,9€) 

Als gevolg van de rattenproblematiek, raakte kabels van de parlofonie doorgebeten. 

61029 Andere (6,21€) 

3.2 Renovaties (2818,05€ onder grootboekrekening 611) 

61117 Renovatie: Bouwwerken (2818,05€) 

Zie bespreking fietsenberging. 
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4 Algemeen 

4.1 Dakrenovatie/-isolatie 

In de bijzondere vergadering van 8/05/19 werd beslist de dakrenovatie te laten uitvoeren door Dakprofiel 

Moens voor 155243,36€. De reden hiervoor was de interessante prijs voor de technische oplossing die wij 

wensten, de interessante betalingscondities (geen voorafbetaling) en realisatie mogelijk in 2019. 

De technische oplossing bestaat uit het dak doortrekken/isoleren boven de betonnen dakgoten en het 

aanbrengen van nieuwe dakgoten buiten de gebouwstructuur. Hierdoor is deze ernstige koudbrug rondom 

het ganse gebouw aangepakt. Er is zo ook geen risico meer tot waterinsijpeling in de gebouwstructuur via de 

betonnen dakgoten, wat tot betonrot kon leiden. De meerprijs hiervoor bleek verwaarloosbaar. 

Er komt isolatie van 14cm (R-waarde = 6,08 m²K/W, U-waarde = 0,16 W/m²K). Dit is erg goeie 

isolatiewaarde (richting passiefbouw). Residentie Jan de Hartog is qua dakisolatie klaar voor de toekomst. 

Op 9/05/19 werd de bestelling geplaatst en werd er bevestigd dat de prijsstijging voor isolatie daardoor niet 

aan de orde is. De realisatie is gepland vanaf midden oktober 2019. 

Schoorstenen 

Er werd in principe beslist de schoorstenen te verwijderen. Echter de mensen die interesse hebben om hun 

kachelwerking te behouden, kunnen dat melden. De haalbaarheid wordt dan bestudeerd en hiermee wordt 

dan rekening gehouden. Het behoud van de schoorsteen (plaatsing dakdoorvoer) is dan een privatieve kost. 

Welke kachels behouden blijven wordt schriftelijk gecommuniceerd. 

Kapitaalopvragingen 

In 2 kapitaalopvragingen van elk 50%, zal 160000€ worden opgevraagd voor de werken starten. Individuele 

bedragen staan vermeld in de verdelingstabel hieronder. Volgende betalingsdata werden overeengekomen: 

1. Eerste betaling ten laatste 30/06/19 

2. Tweede betaling ten laatste 30/09/19 

 

Dakvensters (plaatsbezoek op 17/06/19 vanaf 18u!) 

Voor de dakappartementen (waar dakramen moeten vernieuwd worden), zijn bijkomende bedragen 

verschuldigd die worden meegedeeld na het plaatsbezoek dat op 17/06/19 vanaf 18u. De betaling van die 

bijkomende kosten wordt tevens tegen 30/09/19 verwacht. 

 

Eigendom Quotiteit Bedrag 1 Bedrag 2 Totaal Eigendom Quotiteit Bedrag 1 Bedrag 2 Totaal

App. 23/0001 179 € 2.955 € 2.955 € 5.910 App. 25/0201 184 € 3.038 € 3.038 € 6.075

App. 23/0002 131 € 2.163 € 2.163 € 4.325 Studio 25/0202 92 € 1.519 € 1.519 € 3.038

App. 23/0101 184 € 3.038 € 3.038 € 6.075 App. 25/0203 184 € 3.038 € 3.038 € 6.075

App. 23/0102 184 € 3.038 € 3.038 € 6.075 Studio 25/0204 77 € 1.271 € 1.271 € 2.542

App. 23/0201 184 € 3.038 € 3.038 € 6.075 App. 25/0301 184 € 3.038 € 3.038 € 6.075

App. 23/0202 184 € 3.038 € 3.038 € 6.075 App. 25/0302 77 € 1.271 € 1.271 € 2.542

App. 23/0301 184 € 3.038 € 3.038 € 6.075 App. 25/0303 184 € 3.038 € 3.038 € 6.075

App. 23/0302 184 € 3.038 € 3.038 € 6.075 App. 25/0304 92 € 1.519 € 1.519 € 3.038

App. 25/0001 131 € 2.163 € 2.163 € 4.325 App. 27/0001 131 € 2.163 € 2.163 € 4.325

Studio 25/0002 71 € 1.172 € 1.172 € 2.344 App. 27/0002 179 € 2.955 € 2.955 € 5.910

App. 25/0003 179 € 2.955 € 2.955 € 5.910 App. 27/0101 184 € 3.038 € 3.038 € 6.075

Studio 25/0004 86 € 1.420 € 1.420 € 2.839 App. 27/0102 184 € 3.038 € 3.038 € 6.075

App. 25/0101 169 € 2.790 € 2.790 € 5.580 App. 27/0201 184 € 3.038 € 3.038 € 6.075

App. 25/0102 92 € 1.519 € 1.519 € 3.038 App. 27/0202 169 € 2.790 € 2.790 € 5.580

App. 25/0103 169 € 2.790 € 2.790 € 5.580 App. 27/0301 184 € 3.038 € 3.038 € 6.075

Studio 25/0104 77 € 1.271 € 1.271 € 2.542 App. 27/0302 169 € 2.790 € 2.790 € 5.580

TOTAAL 4846 € 80.000 € 80.000 € 160.000
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4.2 Online platvorm en boekhouding voor VME Jan de Hartog 

VME Jan de Hartog zal korteling online beschikbaar zijn op www.syndicusonline.com. Via dit platvorm kan 

prijsgunstig de dubbele boekhouding plaatsvinden met genormaliseerd rekeningenstelsel, resultatenrekening 

en balans. Hier zal oa. allerlei informatie te vinden zijn zoals contactgegevens van alle eigenaars, de 

kalender, officiële documenten zoals de statuten, reglement van orde, verslagen, nuttige adressen, etc... 

Meldingen van storingen of gebreken kunnen hier worden gedaan en opgevolgd (met notificatie via mail). 

Samen met de handige aanvullende functionaliteiten van het online platvorm, zullen we hier voor een 

bescheiden jaarlijkse kost kunnen dubbel boekhouden conform de wettelijke verplichtingen. Via de 

bijkomende dienst “Codabox” zullen alle transacties op onze rekening en spaarrekening beveiligd worden 

gelinkt aan onze boekhouding. Circa 2000 boekingen per jaar zullen zo niet geheel manueel ingevoerd 

moeten worden voor slechts 118,92€ incl. BTW/jaar (+ éénmalige administratie-kost 29,04€ incl. BTW) of 

dus amper  ±0,06€ per boeking. 

Zodra de voorbereidingen zijn afgerond, ontvangt u een email voor toegang tot www.syndicusonline.com. 

4.3 Fietsenberging 

Momenteel huist de fietsenberging tot 10 fietsen, mits moeilijke en onveilige doorgang. Er werd vorig jaar 

beslist de fietsenberging opnieuw in te richten voor frequent gebruikte fietsen en ook een tweede fietsen-

berging in het leven te roepen voor minder frequent gebruikte fietsen. 

Als veilige doorgang als vereiste vooropgesteld wordt, kunnen er 8 fietsen in de huidige fietsenberging. De 

tweede fietsenberging kan tot 8 fietsen stallen. De capaciteit stijgt dus 16 fietsen (verantwoord gestald). 

Er werd beslist de muren niet te opnieuw te schilderen, maar wel om een nieuwe verlichtingsarmatuur met 

sensor te plaatsen. 

4.4 Vuilnis en ongedierte 

Desondanks de permanente ongedierte bestrijding, blijven ratten een probleem. De ratten zorgden er 

opnieuw voor dat bekabeling van de parlofonie werd doorgebeten. Discipline rond vuilnis blijft essentiëel. 

Men getuigde dat er iemand van het aangrenzende gebouw (rechter ingang Multatuli?) aan de overkant van 

de straat, zijn vuilnis in onze tuin kwam plaatsen op een niet toegestane dag. Bij de officiële ophaling kwam 

deze persoon deze vuilzak van in onze tuin op het trottoir plaatsen. De bewoners van dat gebouw zullen hier 

worden op aangeschreven. 

4.5 Raad van Mede-Eigendom 

Paul Bellon is al jarenlang actief als lid van de beheerraad, maar besliste onlangs zijn appartement te 

verkopen. Hierdoor zal hij dus kortelings geen deel meer uitmaken van de Raad van Mede-Eigendom. De 

heer Bellon was steeds erg betrokken, constructief en actief in zijn bijdrage tot de werking van de VME. Wij 

danken de heer Bellon hier dan ook uitdrukkelijk voor en in het bijzonder voor het voorzitten van de 

Algemene Vergaderingen. 

Vorig jaar verwelkomden we 3 nieuwe leden in de Raad van Mede-Eigendom, die ook in de verzekerings-

polis BA Beheer werden opgenomen. Voor 2019-’20 werd volgende rolverdeling beslist (50% + 1 vereist): 

 Voorzitter: Hanno Kortleven 

 Bijzitter: Mathieu Deltomme 

 Commissaris van de rekeningen: Jochen Maes 

4.6 Hervorming wet op de mede-eigendom (van kracht sinds 1/01/19) 

De hervormde wet op de mede-eigendom brengt een aantal veranderingen en verplichtingen. De verhuurder 

moet de huurder informeren over beslissingen van de Algemene Vergadering. Werken aan algemene delen 

worden beslist bij 2/3 ipv. 3/4 meerderheid. Wettelijk opgelegde aanpassingen vereisen slechts 50% + 1. 

Volledige heropbouw vereist nu slechts 4/5 meerderheid. De taak van commissaris van de rekeningen kan 

nu als college uitgevoerd worden. Deze informatieve opsomming is echter niet compleet. Voor meer info 

kan de wet op mede-eigendom worden geraadpleegd. 

http://www.syndicusonline.com/
http://www.syndicusonline.com/
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Reglement van Interne Orde (Vergadering op 16/10/19 19u30 te Don Bosco) 

Een aantal zaken die vroeger deel uitmaakten van het reglement van mede-eigendom worden verplaatst naar 

het reglement van orde. Hierdoor kunnen ze gemakkelijker gewijzigd worden, want er is geen notaris meer 

voor nodig. Ons Reglement van Orde moet hieraan dus worden aangepast. Hiervoor wordt op 16/10/19 een 

vergadering georganiseerd, waar alle geïnteresseerden samen ons Reglement van Orde kunnen vormgeven. 

Transparantie Syndicus 

De syndicus hanteert een maandelijks tarief van 15,50€/eigendom voor de uitoefening van zijn mandaat 

zoals omschreven in de wet op de mede-eigendom. Voor niet-courante prestaties zoals bijv. betalingsherin-

neringen worden tarieven gehanteerd zoals overeengekomen in de Algemene Vergadering 2009-’10: 

herinnering = 5€, ingebrekestelling = 10€, laatste verwittiging = 20€, ... Voor een Bijzondere Algemene 

Vergadering vraagt de syndicus 150€ (incl. voorbereiding). 

Aanpassing statuten 

De hervormde wet op de mede-eigendom vereist opnieuw een aanpassing van de statuten. Dit kost 250€ + 

BTW of dus 50€ + BTW per gebouw. 

5 Evolutie van het verbruik 

5.1 Aardgas 

Het onregelmatige gedrag van onze verwarmingsinstallatie blijkt sinds vorig jaar niet meer van toepassing, 

na het aanpassen van de installatie. Er was nagenoeg hetzelfde verbruik als vorig jaar, terwijl er geen 

klachten meer geweest zijn over het niet warm krijgen van bepaalde appartementen. 

De eenheidsprijs lag wel 9,3% hoger. 

     

5.2 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. 

5.3 Water 

Het waterkost was een stuk lager dan vorig jaar met 7266,51€ ipv. 8888€ (gecorrigeerd over 365 dagen). De 

eenheidsprijs per m3 steeg echter alweer met alweer met 15,3% van 6,01€ naar 6,93€. 

6 Goedkeuring afrekening 2018-’19 

In aanwezigheid van de syndicus, werden op de beheerraad van 30/05/19 de resultaten gecontroleerd door de 

heren Bellon, Kortleven, Deltomme en Maes. 

Wanneer we de gebudgeteerde 2818,05€ voor de inrichting van de fietsenbergingen in 2018-’19 opnemen, 

dan is er een overschot van 4771,57€. Er werd beslist dit overschot terug te betalen via de afrekeningen. 

Aardgas

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

2013 441925 23651 0,054

2014 372929 19958 0,054

2015 424888 21768 0,051

2016 434975 19353 0,044

2017 380334 16240 0,043

2018 378403 17966 0,047

Elektriciteit

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

2013 11449 2639,51 0,231

2014 10876 2577,86 0,237

2015 11258 3015,17 0,268

2016 10908 3173,92 0,291

2017 10150 2941,58 0,290

2018 9884 2936,99 0,297
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Op 31/03/19 was het werkkapitaal 20010,44€. Op de spaarrekening staat 19925€: het reservekapitaal 

12500€, de investeringsreserve 6750€ en fonds verhuisschade 675€. 

De afrekening werd unaniem goedgekeurd. 

Pagina’s 10-11 detailleren kosten en opbrengsten. Het verschil van 0,09€ tussen 59813,45€ aan kosten en 

59813,54€ aan opbrengsten is een verschil tussen de individuele afrekeningen van Caloribel en hun faktuur. 

Ik kaart dit verschil reeds jaren aan bij Caloribel, maar deze afrondingsfout wordt niet verholpen. 

7 Décharge van de syndicus 

Er wordt met eenparigheid décharge gegeven aan de syndicus voor de periode 1 april 2018 tot en met 31 

maart 2019. 

Het mandaat van de syndicus wordt opnieuw aangegaan voor een periode van 3 jaar met aanvangsdatum 

29/05/19. 

8 Geplande investeringen voor 2019-‘20 

De geplande werken voor 2019-’20 werden besproken en goedgekeurd in de vergadering. 

8.1 Dak-/zolderisolatie (160000€) 

Zie hoofdstuk 4.1. 

9 Goedkeuring begroting 

9.1 2019-‘20 

In aanwezigheid van de syndicus, werd op de beheerraad van 30/05/19 de begroting gecontroleerd en 

goedgekeurd door de heren Bellon, Kortleven, Deltomme en Maes. Met uitzondering van de dakrenovatie, 

slaagden we er opnieuw in dezelfde begroting van 64160€ voorop te stellen die we al een 7
e
 jaar hanteren. 

RESULTAAT 2018-'19 Begroting Kosten Resultaat

612 LEVERINGEN AAN DE VERENIGING 37000 -28169,92 8830,08

6122 Gas 24000 -17966,42 6033,58

6120 Water 10000 -7266,51 2733,49

6121 Elektriciteit 3000 -2936,99 63,01

610 ONDERHOUD & HERSTELLINGEN 17750 -19095,67 -1345,67

6105 Schoonmaak en huisvuil 5000 -6576,84 -1576,84

6101 Liften 3500 -4869,08 -1369,08

6103 Sanitair en verwarming 3500 -3375,81 124,19

6106 Tuinen, parkings en wegen 2500 -1506,65 993,35

6100 Brandbeveiliging 1650 -2692,18 -1042,18

6102 Elektrische installaties 1000 -75,11 924,89

6107 Bouwwerken 600 0,00 600,00

611 RENOVATIEWERKEN 0 -2818,05 -2818,05

613 ERELONEN 6000 -5940,00 60,00

614 VERZEKERINGEN 3120 -3203,10 -83,10

616 ADMINISTRATIE- & BEHEERSKOSTEN 240 -112,99 127,01

65 FINANCIËLE KOSTEN 50 -48,70 -48,70

TOTAAL VME 64160 -59388,43 4771,57

643 Privé aan te rekenen kosten 0 -425,02 -425,02

TOTAAL 64160 -59813,45 4346,55
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De begroting voor 2019-’20 werd in deze vorm besproken en goedgekeurd in de vergadering. 

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. 

Buiten de dakrenovatie worden andere buitengewone kosten voorlopig niet verwacht, maar er moet zeker 

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

 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. Deze zullen vervangen worden 

tijdens de renovatie van het dak. 

 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. 

 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. 

10 Voorschotten 2019-’20 

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

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

rekening van de VME te staan. 

11 Ruimte voor ideeën en opmerkingen 

11.1 Energiecontracten 

Er wordt gevraagd om eens te polsen naar betere prijzen in de markt van aardgas en elektriciteit. 

BEGROTING 2019-'20 Bedrag

612 LEVERINGEN AAN DE VERENIGING 37000

6122 Gas 24000

6120 Water 10000

6121 Elektriciteit 3000

610 ONDERHOUD & HERSTELLINGEN 17750

6105 Schoonmaak en huisvuil 5000

6101 Liften 3500

6103 Sanitair en verwarming 3500

6106 Tuinen, parkings en wegen 2500

6100 Brandbeveiliging 1650

6102 Elektrische installaties 1000

6107 Bouwwerken 600

613 ERELONEN 6000

614 VERZEKERINGEN 3120

616 ADMINISTRATIE- & BEHEERSKOSTEN 240

65 FINANCIËLE KOSTEN 50

SUBTOTAAL 64160

611 RENOVATIEWERKEN 160000

224160TOTAAL
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11.2 Staat van ruwbouw 

Gezien de leeftijd van het gebouw werd er beslist om de staat van de ruwbouw te laten bestuderen door een 

deskundige om te weten of er problemen zijn zoals betonrot of andere risico’s. Wanneer het gebouw in 

stelling staat voor de dakwerken, lijkt het ideale moment om dit te laten bestuderen. 

11.3 Appartement 25/0001 

Er wordt gevraagd om de bewoner aan te manen de doordringende geur van zijn katten onder controle te 

houden, gezien de stank erg storend is in de gang voor bezoekers en bewoners. 

12 Drink 

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

Onder voorbehoud, zal de volgende vergadering plaatsvinden op woensdag 27 mei 2020 om 19u30 of dus 

zoals gewoonlijk op de laatste woensdag van mei. Anders zal het de eerste woensdag van juni zijn of dus 3 

juni 2019 om 19u30. 

Hartelijk bedankt voor jullie talrijke aanwezigheid en de heel open en constructieve medewerking! 

Tom Dirks 
Beheer VME Jan de Hartog 

Contactgegevens: 

Tom DIRKS 

Regastraat 31 

3110 Rotselaar 

vmejandehartog@gmail.com 

 0476/92 78 22 

  

mailto:vmejandehartog@gmail.com
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13 BIJLAGE: Detail van de kosten 

 

KOSTEN 2018-'19 TOTAAL -59813,45

Kosten Factuurnr Bedrag Kosten Factuurnr Bedrag

6100 Brandbeveiliging -2692,18 6121 Elektriciteit -2936,99

61001 Brandblussers -593,96 61210 Algemene delen -2936,99

2018-034 -593,96 2018-006 -242,74

61004 Melding en detectie -826,79 2018-011 -242,74

2018-040 -510,17 2018-019 -242,74

2018-047 -316,62 2018-029 -242,74

61007 Veiligheidssignalisatie/Noodverlichting -1271,43 2018-036 -242,74

2018-014 -460,53 2018-046 -242,74

2018-087 -810,90 2018-053 -242,74

6101 Liften -4869,08 2018-061 -242,74

61010 Keuring -572,85 2018-065 -242,74

2018-060 -572,85 2018-070 -242,74

61011 Onderhoudscontract -1521,15 2018-075 -242,74

2018-037 -507,05 2018-080 -266,85

2018-038 -507,05 6122 Gas -17966,42

2018-039 -507,05 61220 Vast recht en verbruik -17966,42

61012 Herstellingen buiten onderhoudscontract -167,48 2018-005 -1423,88

2018-013 -167,48 2018-009 -1423,88

61012 Onderhoud liften buiten contract -2607,60 2018-016 -1423,88

2018-017 -2607,60 2018-028 -1423,88

6102 Elektrische installaties -75,11 2018-031 -1423,88

61023 Onderhoud bel- en parlo-/videofoon -68,90 2018-042 -1423,88

2018-074 -68,90 2018-051 -1423,88

61029 Andere -6,21 2018-056 -1423,88

2018-043 -6,21 2018-062 -1423,88

6103 Sanitair en verwarming -3375,81 2018-067 -1423,88

61031 Onderhoudscontracten -436,03 2018-072 -1423,88

2018-054 -436,03 2018-079 -2303,74

61032 Overig onderhoud stookinstallatie -526,39 613 Erelonen -5940,00

2018-045 -436,27 61300 Ereloon syndicus -5940,00

2018-077 -90,12 2018-022 -1485,00

61036 Overig onderhoud waterleidingen -318,00 2018-044 -1485,00

2018-023 -318,00 2018-063 -1485,00

61038 Meters en meteropname -2095,39 2018-081 -1485,00

2018-020 -567,64 614 Verzekeringen -3203,10

2018-021 -496,00 6140 Brand -3143,10

2018-085 -1031,75 2018-002 -3143,10

6105 Schoonmaak en huisvuil -6576,84 6141 Burgerlijke aansprakelijkheid -60,00

61050 Contract -6484,62 2018-003 -60,00

2018-007 -195,04 616 Administratie- en beheerskosten -112,99

2018-008 -435,60 61600 Kantoor en -benodigdheden -7,49

2018-015 -435,60 2018-004 -7,49

2018-027 -435,60 61610 Gebruik vergaderzalen -28,00

2018-030 -108,90 2018-001 -28,00

2018-032 -435,60 61611 Consumpties vergaderingen -77,50

2018-035 -520,30 2018-018 -77,50

2018-041 -544,50 64 Andere kosten -425,02

2018-052 -435,60 64305 Privé aan te rekenen kosten 23-0201 -50,00

2018-057 -544,50 2018-088 -50,00

2018-066 -435,60 64310 Privé aan te rekenen kosten 25-0002 -50,00

2018-071 -435,60 2018-088 -50,00

2018-076 -556,60 64311 Privé aan te rekenen kosten 25-0003 -75,00

2018-078 -482,79 2018-088 -75,00

2018-084 -482,79 64312 Privé aan te rekenen kosten 25-0004 -50,00

61051 Schoonmaak gebouw andere -92,22 2018-088 -50,00

2018-059 -92,22 64317 Privé aan te rekenen kosten 25-0201 -100,02

6106 Tuinen, parkings en wegen -1506,65 2018-064 -100,02

61060 Contract -1506,65 64323 Privé aan te rekenen kosten 25-0303 -50,00

2018-012 -405,35 2018-088 -50,00

2018-024 -278,50 64324 Privé aan te rekenen kosten 25-0304 -50,00

2018-048 -544,50 2018-088 -50,00

2018-055 -278,30 65 Financiële kosten -48,70

6111 Renovatiewerken -2818,05 650 Bankkosten en kosten van schulden -48,70

61117 Renovatie: Bouwwerken -2818,05 2018-025 -9,80

2018-089 -2818,05 2018-026 -2,52

6120 Water -7266,51 2018-049 -9,80

61200 Water: Vast recht en verbruik -7266,51 2018-050 -2,52

2018-033 -2303,21 2018-068 -9,80

2018-058 -2310,71 2018-069 -2,52

2018-073 -2303,21 2018-082 -9,80

2018-086 -349,38 2018-083 -1,94
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