
VERSLAG VAN DE STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING

VME RESIDENTIE Lotus
Onderne rni ngsn u n0 nner 0824" 38 A.927

a4l0v/202r. - 18.00
LOCATI E: digitaal TEAIVIS

I. Verwelkorning, tekenen van de aanwezigheidslijst, nazicht van de voinnachten, vaststelllng
van het quorurn.

Het kantoor van de syndicus verwelkornt de aanwezigen.
FJa ondertekening van de aanwezigheidslijst en controle van de volmachten, meidt het kantoor van

de syndicus dat deze algemene vergadering rechtsgeldig is sarnengesteld en derhalve rechtsgeldig

kan vergaderen, met name:

Aanta i aa nwez ige of vertegenwoordigd e stern ho udende eige naa rs

Aaniai aanweaige of vertegenwoordigde aandelen :

13 op 16, hetzij 80,5O %

8051 1000, hetzij 74,00%

- 1: Ven*el{rormin$: te&enen van de aamxee*$hei&Eist nazicl* nar de volrwhteru M}Ifu$ van
het cmmrrrr- fueea sternnrin$I
5-*et kax"rlieer na* de ryrndlcr.ls verwe$kontt de aanurmigem. Fta ond*rtekeni*g van de aanvuerigheidsl$st en

prinfta facie conlirele van de volr-*achten, rs.te[dt fiet kac]toen yan de syndlcus dat deze algemene

verqaderir"rg recfttsg@lg Is sarne*gestefd en derF*a*ve FechtsgeIdi,g kan vergaderen- $-*et detail wan de
aanwezigen en afweigex'r wsrdt ondenaan dlt verslag weergegeven.

vergadering wordt qeopeltd orn I&.8&

" E; Verlsieins nan & noe*rz*tM van de algiemene vergsaderlng. ftrerderhei& 5ffi6 +nl
Tot V*orzitten van de aIgernene vergadenfrng wordt venv*lgens verlqozen: dhr Gregcry
Eoulanger, waartvan akte-

tfeldee*deut* ffi1$ -
Ver-efi$te meerds'*reid:trf? * 't

Rwrtrffisx
. "!a: !@"{Hffi(SSS} iunar'*iem}
' ffee:6,{XE6(e}
- 0mtFtoudimg: iCI)

tsianco: (0)

" 3: tfekiez$rq$ r*an & eecretark vran de alqe
Tst secnetanis van de aIgemene vengadering wondt vervclge*s trenlscren de syndicus VM
V*stgoedhe?eer sV I comrr*ercl&fe benan:'rlng Sy*cura, waarvan akte.

lfdek$mlce& @tS -
Vere$ste srrerderhe[d:'i.ft + n

Resutrffisn
- .Ia: fO&0(}%'(8S5) (u*anlenn)
- hlee: S"$ry,6{$)
- Orlth*udlng: (0)

" Bfancc: {S}
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- 4: Verelag nan {ftet cd@e} ds r€k€rcon!ry&s*rk{sem} ory€rde trfiffi vam de rd(€afu€em {gs*,,n

stsnrming
De rekenconrnrissaris{sem}, dhrGregory &ulangen verslaE uit en hevestigt de correctheid
van de voorliEgende afrek*ning-

Desgevallend: *eet verslag van de rekencomrnissanis is c*nsulteerbaan op fuet webpc$aan.

' 5: Go*dkeuring vam ds rekcnirqB€ilN$1/O{Ie{}20-3!fieIa$e0 {rrn€€rdshs{& 5&6 +t}
De onkostem voor het wenQaar O!/CI112$2O tot 31/fl21282O bedlagen €82-536,S7; de
onkosten van vo,rig werklaan b*liepen €2t-7E5,65-
Na plenaire bespreklrrg stemt de alger.mene vergadering, bij naarnafncepinE, ov*r de
goedkeuring van de qiobatre erc irdividuele afrekeniragen"

Vs*d*efu'lel$*tr:0S10 -

Vereiste meerdedmid:, tr/? + 1

Rasultaten:
. .!a: 1O8-O0?6{E&5} {i:nan{era}
" fi4ee: O,O@%{E}
. Sntlroudinq: (&)

" Bla*ro; {G}

" 6: Gssdk€uricg rran de balam$ vatt boEreils&and bodiiaar {Et€{mmlingu 5O86+!}

|\la ptenaire bespreking sternt de algernene vergadening over de goedkeunirrg van de halaa'rs"

Yerdeekleqt{d: OG?8 -
Vereiste ryl#lefld; 1fZ +'t
Regdtaten:

- Ja:tr{Xl.{lal!%{805}{r-rnanlem}
- Nee:O.fiH{O}
" Gnthouding: {8}
" Blanco: {S}

- Z: Coedkeuring yan de voorlfuErende begro{irEr voor de looende ui-tgeven vmr laet olrder**oerd. ds
uer{<ina an trst behee*ma &gtenreermchappeliike dden elr de gcr*€€msdmpp€{ryk* uihtstimo ira$

het Eeboffis {&gnxyorye rlitryer} akn€d* d€ goe&ery&ry vail d€vffidig8rEilde foegro{irilgvssr
de hlitelrgewome fe serryac&ten ksstelt &uit€Ggrwome rdEtayea! {rm*€tderllleid: 5S%+t}

De syndicus geeft uilEebreid toelic$rtin":g, aan de algernene vergad*riaq, bi"ide met de
ui{nodiEing rneegestuurde begrotinE:

Vo*rr de GflffSNE ryitgaue*l:
De opgevraagde voorschstten voon tret va<x&ije wer$aan be{iepen €19-00CI; l'!et pennament

werkkapitaal bedraagt €32$8, De begroting voor het lopend werkjaar betro*pt €l$.CIffi-
lfoor de B[llTCHGElffOIrlE r.ritoavenr
De syndirus verw$s{ yo$r e€n befrandeling ten grende, naar de agendapuret{en} ruaar deze

buitenEewone uitgaven zijn geage*deerd"

Na plenaire bespneking stemt de algenrene verEadering over de goedkeur*ng van de

begroting-
Verdeeklfft€k ffiX* -
Vcreiste rnee,rderfte*d: UZ + X,

Semltaterr
. 3a: {m,S0s6{8CI5} {umaatle*r}
. $d*e:O,ffi%{O}
. Ontlror:ding: {E}
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- B[anco: {$i

" 8: Goedketrrir*$ vm de nocrechtrtten vocr hs hoerd rerklaar (rneqderhei& 5@& +I1
Sp basis van de voonlEggende begroting sternt de algemene vergadening oven de hesIissing,
orn de bestaande veorsch*tten aan te ho$dsr et €!9.tXX, - nret aanv*ng yan ['ret lopend
bcele.laar - a$srnede de bmtaamde periodiciteit {rnaandelij&s} aan te hourden-

Vcrtuk&ru* @?e -
Vere*lte rft€c!.d&id: '&!? +'t
fte*uXtatem:

" .Ia; tOO"0ffi{&SS} {n**ar"*}enr}
- E\{ee:O.{fi19&(0}

- *nthouding: €S)

" Sfammr: {S}

" !k Bdctmrqe en *mfrtingi Svrndlclr (umeerdertre&& 5O% +ti
De atgernene wer.gadering stentt over f'*et nenlenen van l*mljting en d6charge aan de syndicug
voon het gev*erde h*efehoudkundige technische en ad*'rinistratleve beleld in het voonh$e

weSlaar-

Vqde&$te& ffiTS -
lfe-eisfte meerdertu{d:'\fZ + X

Resrttatem
- .ta: tffi"{X}9&(&S5} {ur*anienr}
. Nee:4"ffi6(0)
- Smtipt-rdlng: {S}

ts$anco: {S}

- S8t B*ctrsrFe *n Xqm{itSry raadvan r*ede-ei$emdomlmEede*e&& $ffi+t}
De a$gernene vergadering stennt uwer het ver**nen van knr$tinq en ddcharge aan de leden var*

raad van r,nede-*igendcrm voor de hen to*ventreuwde taken in het veoufu$e urer$aar-

lfer&eh&eute& ffi"!$ -
Vereish :r*eerderheid: TfZ +'&

RcsrsltfiHg
" .fa: !@"{HF!6{ES5} {unar*er*'r}
" Nee:S,@6{0}
" Oethoudirq: ffi

Bfianco: {S}

- In; Sdchargp en ksffitfugr {dtrEp $an} rc*<el*furyrcemffi&ssa.!8lsfssil} {me*r!rei{* $ffi +t}
De *Egernene vergadering stemt over het verlenen van kw$ting e* d6charge aan de
refter,ringco*nr*[ssaris, voor de Fren*lhaarlhen toevertror.nnsde taale in het vo*nbi]e werkjaan

Verdeeklgrte*: @Ie -
tfere&sGe neesderhe&d: tr/? + n

Rst*ft*terx
- .la: !@"@%(&S5) {a.tnanienr}
" Sleee"ffi?6(S)
" Snthouding: (*)
" B[anco: iS]
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. 12: Tostar*d yalr het reeewe*apitaal- beptriru var! de da{$m eo b€drag ql6n & rfdgBnd€
oovrasir*s frn€erdedre,i* 5S%+ 1 l
l-{et saldo van het reseffekapitaal bedraagft. cp datumr afsluitiraE vcn-g werkjaar: €24.900"

Verdeelderyt* 0OiO -
tlerefoile ryre*dwed:-'l /2 + X

Beultatemr
" .!a: tOO.Offi6(8S5) {timaftlertc'!}

" $qlee: S,esl6{0)
- snthoudins: {S}
- Slanco: {G}

- !3: Verptrk{*te op$rft*irg nale et*r reserqr€N{apibal sf opt-ol.t {4,r5 meerM}
ToelichtinE door de syndicus: De veneniging vam de nrede-eigenaars rnoet uiterl{ik ma afloop

van vijf "!aar na de daturyl varl de voor{opige oplevering van de ge*meensctr'tappelijke deien van

leet Eebouw een reservekapitaai aanlegge{i waalan de jaarl$f,rse b$drage niet lager rnag zi.il'l

dan vijf pr*cent van het totaal van de geworae gerneensc*rappellike lasten qran het voorgaande

boekjaan de wereariging kan :rrue{ een meerderheid van 4/5 van de ster:rnen beslissen orn dit
verpNicl'rt reservekapitaal niet aan te legEen-

De alEernene uergadering hesllst, na plenaire bespreking,€2E {re8 peraamdeeil in de nnqde-

eigendon'l op te vragen voor tret lopend werkjaar enlof tot de volEende stah:taire
jaarvergadering; opwaEing vla r,nmnddiikse etortingen I een Eefndividualiseerde
betalinEsuitnodiging in biilage van deze notulen"

Verde*k&eule* @10 -
Vere&ste nresderffi : 4,Y5

A€suitat€ffi
- Ja: llXl.QO%{885} {unaniern}
- Nee:O"{S%{O}
. Gntkoerding: iCI)

' Blanco: {G}

- l* tterk&einrl nan {het e$*ge ya*} de colrrnisuis{s*n} ran de re&erelngem {rnffi 5ffi
-r_11

Tot rekenccrnmissaris{seni wondl door de alEernen* vergaderingu v$otr hret iopend wer*jaan

velkozen: dhr Grergoly Boulamger" waarvan akte-

Voor rndat betreft de roncnete invultrir:g, taken en bevoeEdheden uam de nekencorrNmissarig

tarordt veruvez€n naar het reglement van inteme orde.

Vsdeelsleu*e& 00n0 -
V€r€{sie rmeerderftef,d"-tr{7 + 1

Resultater:
- Ja:lffi-O$ffi{&s5i{irnaruien:}
' Nee: S,ffi{O}
. Ont:::::::::::::::lrOUding: (G)

' Btranco: iS)

" f S: ToeNiehti*rg door de Raad rran il,Iede-e&rmdsru! ffilf$fiEi bii hrrmi.ailret*gt {gqe$ st€rffleiill$}

De treden van de RVS,![ gexre{1, ter vergadering, toeilichting b$ hun weltzaarmhedem van het

vcoltlle we$jaar em beamfw*erden de wagen van de nnede-eigenaars.
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" !& Qn&te$,ga {her}verneferingl van de Raad yam Bl[ede-efuter&*lr: voorstretrlitwr nan de Isandidakm;
ph*t*-rr-e bmre&i,tH * stenunin* (Errcelderf*e*& S{fK+t}
De bestaande raad van rnede-eigendorn is cntslagnen'terd. De syndicus dankt, narnens de
rr*ede-eigenaars, de *nts[agnenrende [eden van de ftVRdE voor lqun gevwaardeende

r*edewerking t$dens het wrorb$e rmerf;<"laar- De bestaande raad stelt zich opnieuw leandidaat,

v'o&reen peri*de van "E 

"!aax; de verkozen neden ztrllen, onder elXsaan de Voorzitter van de
RVI\,{E verkiezsm- A!$e kandidaten stellen zich venvolgens kort persoonl$k voor aan de ptenaire

vergadering waarna wordt svergega;!fl tot pr"rb*ieke stenrrning-
l{art$d}at 1: rne*rr Tlnne lfam 6erp
n&nddhat 2: dhr Erry,oqr Botrlanger
Kamdidaat 3: rnenrAtfurls*rla De prins

Verkezen

\fedae**$etrte& @10 -
Were*ste rmee*derheid: 't/Z + 2

Reutrtatqr:
" .Ia: XO&-SS96{ffi5} {urtanlent}
" Ne*: S,EO%{fi}
" Onther*ding: {CI}

" Bfianco; {S}

- I7: TeIl&{fuS h*.n de raPpe&orocedure meG hee&&ing kt de imvorderin$$an dq lastsrL (geegt

stemfiri!r$l
De syndicus g*eft teelichting b$ de rappel- en lrvorderingspr*cedune zoa$s deze tevens is

spgemomell in de afgestoten symdiccvereenkornst en in f"ret regtrernent van interne orde {RXO}.

Se algernene vengaderinE neerxt verwotrgens kennis van de voorXiggemde rappet- en

Ernvorder* ngsproced u re-

SXrmdicus Syncura zal deze rappel- en introrderingspnocedure jaart-1iks agenderen op de

stetutalre _iaarvergadering-
lfdeekkrte& 0010 -

Yere&ste mee*derfte$d: ?f3
Rmu$tetgl;

" .!e: !ffi-MS6(E*5) {umanie*'n}
- &lee: O"Oe96(tr)

" Onfhcuding: {S}
" E$a*co: {0}

- t& fuakffitierraa de rccnrl$erc kverinwcortrestedi- {Ereerlkrhs$& Sffi +1}
F. ry.d;"* g..ft, zoa$s de Wet vcorschr$ft, toe{ichting b{} de belangrijkste regu[iere
letreningsco*tracten en infonmeert de mede-eigenaars- Syncxrra werlct vaak rnet e]gen
onlEwikkelde csnfrectelt rmet uitgebrelde waarhongem en scfierpe tarlefzettir'*g-

'E- Ondertmudscentrart }ift{en}: Schi*dler
Z- Comtract peniodieke keurtng !ift{en}: Wncotte
3- Foetssn gerrrefte detrecl: i-trF Live services

OF Se atrgenteme verg*dering f*muteert een aantal opr*erkinEen orntrernt de door de
poe&dienst geteverde prestaties- De syndlcus zafi deze op!'fterldngen svermaken aan

de pcetsdienst en dlt rrerder opvolg*n, waaruan akte-

4" Tuiraonderhoud: Eart Aelst
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5. Elekiririteit elektrahe* + Emeco

6. VerzekerinE: Blokpofiis: AXA {makelaar {mstares}

8A aile srganeil: trrasures

Rechtshijstand: lnsures

Vdeelskuek0010 -

l{erekte meerdry}*e*d:^'W? + 1

Resllltatsl:
" "la:1@"ffi6(ES5){unamiee'n}
- M*e:O,Offi{S}
- Gnthot"rdlttg: {0}
. Elanco: {S}

- '!9l Dosierreffa&girtg irad8si&r€kwandgtrketsfuep aardgtr €rr rreodrrkelfrkeeilpffising
gemeenschappel{ike s@naat toelich{firm fur hst ilanit{toirEran d€
syndicus; plenaire bsprdrirry + s,*smmiryqg { ?/3 rrredert**d }

De syndicus geeft" ter vergaderimq, toelichti*rg bii- de actuefe negeilgeving- iln bijlage van deze

notulen vindt u de t*ref,ichtimg" Eeze tarclichting wordt cnnsulteenbaar gesteld op *ret

webpoa'taai van het gebsuqr" De syr:dtcus geeft vervolEens tecfrnische toeNichtia'rg h{j de ftuidige

situatie ia"r het gebcuw en de {on}rnoEeli,ll&eid vccr de rnede-eigenaars or"r$, met gebluik van de
bestaande schouw, een cs!'iderisatieketel te plaatsen" Een gezarar*lljke solidaire aanpak drimgt zic*t

derhatve op-

De syndicus uerwijst naan de antvamgen offertes die cnmsulteerbaar werden gesteld via ltet
webportaal en die meegestuurd werdem met de uitnodiging tot deze atgernene v,ergaderilng"

Ha yendere plenaire besprekia'ug sternt de alge*'nene vergadering or:e dit agendapunt te
verplaatsen naar de vc|gende AV rvegens de lroogdningendheld wat hetreft de
waterinsijpetring appanterm*nt 6€ { zle agendapuret 2t} versris Ben event{,Jele totaannemovafie

voorkant geheuur en dit op vraas yan de raad \dan mede-eigendcmr"

Verdaa*ste{rtek SS1CI -
l{ere&ste meel#laid: 2/3
Resr.lltaferr:

- la: {l'{t{t%{O}
. f,8ee: l8O.ffiq6{SS5} (umardern}

" Or'fiitouding: {O}

" B{ancc: (O}

" 2& Dossieraanpffif;mggmryilseffidlffilrdilkcscllsdst#fffinerlriexirry+ sttrrtn*rrg filre€rd€rffi
5ffi6+t)
Na vendere plenaire hespreking sternt de algerneme vergaderlrag onr dit agendapunat te
werp|aatserr naan de volgerde AV wegens de l'roogdringemdheid wat betrefr de
waterimsijpeling appartern*nt 64 { zie agendapunt 21} v€rsus een eventuele totaaflnereevatie

ucorkant gebouw em dit cp ui'aag uan de raad van rnede-eigeredoril"

Vcrdeebkril*k 08?$ -

Vere&ste rmeerd#:'llZ + tr
*esryiltaien:

. ja:S,SE%{E}

- Nee: {S0.o{ffi6{ffi5} {unamiern}
- 0rlthoudinq: {0}
- Elanc*l: {S} W
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" 2!:ltrats'ircSpe*ln$ asEerts$ent 6 etl atrErrteme,ilt &; deflle3re h€slre|rfuIc + sernnil$rEr {213
sr€€rderMl
Be syndicus venwi}st naar het venstag wan 02lSlt"l2020 (zEe varlapunten] en geeft een
arisehreide tee[icFrting bi.[de aanhoudende waterprohlernatlek in apparternemt 6-&"

Aanstruriterd hlercp wordt er verrirezen naar agendapLr*t 26 AV 2S2O waan ook de
aamhot rdende betonrct uuitgebreid bespr*kem.
Degemeratie,uan terrassen en gevels is een veel voerkonrend probleenr *n de oudere
apparterne*tsgebouwen" Een gebrekkige w*terdlchtingslaag {of zelfs ee* tctaatr gebrele aan
watend*chting! op de terrassem [igt vaak aan de basis van het ontstaan van betonrot"
Beto*rot aan terrassen en halkons kan de stevigheid en stabillteitvan de constructle
*antaster"r em kan tot ennstige veitigheidsproblernem treide*.

Sp 1#'e6/2S2* wend er eefi beuuukundig or*der-ecek t*itgevoend door de firma Cihon.

{onder-zoe$< maar de rxatenproblennatlek appanten'lent &8}
["tet resutEaat van dlt onderzsek r*rend uitgesEuurd, sarnen n-ret de uitncdigl*g var"r de
a{gerneme vergaderBrrg + consu[teerhaar ger-naakt op het wehpontaaf"

*it versteg urerd overgernaakt aan dhr Alex Watte" (vorig jaan rnaakte dhr Watte een

hegrotimg Bp rrs€lr een tctaalrenov*tie halkon/ternassemr firnra S,ulericloe)

*nnniddels *s dhr Afiex Watte niet rneer werkeaarn hfrj de firnna Suerlckx r fflaaF [s ltij op zichze]f
gest*nt onder de naam &&2CpnsutrtlFtuust"

Op basisvan dhrAtex Watte zijm eruarimglexpertiselreferenties urerd In samenspraak met de

naad vam nnede-eigendom hesXist orrl op basis wan dit bouwkurndige verslag een schadebestelc

op te rnaken ter herstefi.

Deze werken ornva{te*"r:

Aanbner*gen varl eeft tijdetrilke d ichti ng, kt urltiba ud *cht

ldfe geuen rcogn*oofs can dut dit een tijdet$ke oplcssing is en gezien we bep*alde deten van
&etferrcrsmref wer*reuwrcn, zocls o,c. de bafwstrades, kwnrie* er'&re'l'*cEsfeeds prohlewnen

omfrfeo,n" We tradpten deze alrssst za goed rnagelgk csfi te werken met de uoorgesfefde
predructem, n*sar ccriwiIrle wcn de o*derdorn e* sfeet yern fiet materiaoll ksn dii *isnog woor

pra&feruren aorge* " Wij veranderen *iefs aa* de bestasnde $ttetting e* g*$rv verder ap de
&esteiorude ond*rgrond- freze kan ofievefi en verkeerd *fhelten, *'meior dif rs erskel ap te lossen

bij eerx gr*ndige rer.wstiewu*rhij de bests**de fie/f$rxgsfncg tevews urordiver*rewwd en

oa*gqpemfl
&egrrnfing: €1Z.ffi3,76 fexcf &fmrJ

Gezier de hcge leostprijs van dit ti.ldeliike hersten werd in ttrssentijd (na het verzenden tran de
u$tnodtglng) aa* de firrna M2Conse-r[tll-lr-u"rst gewraagd srfi eeft noorsten uit te urerken orn de
voorkant-en ackter-zijde van het gebouur vo5[edig te renover"eri.

Deze qrerl(er* o$lvatten
Totaalrenovatie terrcssen voor-en aefrterz$de-
&egroting: €XCI2.9&2,88 {excl btw}

Voorste[ raad van rnede-eigendorn:
Stanten rnet eer* totaa*ren*vatie terrassen wocrziide.

s(vnrura VM Vastgoedbeheer BV
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PIAN VAhl AiA$lPAl( TOT&RLfifNOVATIE {rrffi{ENJDE}

Biizondens Algesneme Vereaderine trast{eEqe*:

Onderstaande zaken zutrlen bespnolren worden:

- Beknachtiging van deze remsyatie + pilan van aanpak
- Aanwezigheid aannerners die de werken zuillen voorstelien/toeilichten-
- Eespreking keuze offerte/aanr-lermer
- Bespreking kost*nverdeling
- Aal'lstelling deskundige {anatyx, teclenixh advieg Xastenboek, oplevering} + finamclerimg
- ilVtandaat aan enkele eige**ars ern de rxenken op te volgerclop ,te leverera.

De aigerner:e vergadering stewrt onn de waterlr:sijpellng alsook de hetonrst langs da
voorzijde van het gebouw te behande{en" {=totaainenovafie voou'zijde}

Aangezilen dit agerrdapumt {2L} enkel de q*raterinsijpeting van appartennent S-8 q}rnxdat cn niet
de totaailrenovatie, zal er een Bijzomdere A|gernene Vergadering belegd worden zcdat het
voorstel tot renoyatie{vccrzijde} uerder vo*nbereid en uitgeweri<t kan w,snden-

Versclrillende offertes zr"rllen vergeNeken en voorgelegd worden op de BAV"

De finane datunm va* deze Eijzondere A{g*nnene Vergaderimg eatr sar*ee"l naet da RVhrl[
besproken worden.

Vsdeetolant*t S61ry -
Yeleflste rmeerffiieild: U3
R*sultatem;

" 3a: !SS-OS96tr/49)
- Nee: {A,g}96{CI}

- Qnthoudlng: {55): EK0B0 Agn,As; 56
" Blanco: {S}

2& Yfatcrinsilpdimg aFpal.@t r6sm.aeparterrcrt 8: ffinffEieiling + stemrnfug (ilaeerderfrcfi&

5&}6+{}
Er dierrt voortroplg geen financierimg hesproken te worden.

lfleld+e{afieukk S$"!E *

Vsreiste nmerderheid:. WZ + '{

Rmultaten:
" -!a:O-$ffi(0]
. *{ee:{m.OO96t605}{iureanfrenra}
- OnthoudinE: (0)
- Bianco: {S}

23: Urqten elrfof e$Em€rkfurg€N?lmrffiegHedB *sud€rsvarl earfi ak€flryk@f peffiffimliik rsclrtem,/{tf
yan de iliet - r,t*smhouderde meda-€is€naarc. {,g€sn sfi€rmmimg]

Se wet *p de rnede-eiEend*m verylicht de syndicus de "hosders van eeft p€rsssrltljk of zake{lfk rec}rt"

{in praktijtr< zi.in dit r*eesta{ de huurders) voorafgaandelijk op de hoogte te brengem dat Er een elqerriene

.faanvergadedng zal worden gelaouden teneirsde lNm tse te laten hun opn'eerkimgen" klachten eril,of
voorstellen rnet betrelqlcing tot de gerrnee*schappel{lke Eedeelten sc*lrifteiijk nnede te delein aan de

ryrndictrs- Seze rnededellng aan de f*oc.rders vari Eefi persoonl{ik of zakel$k necht gebeurde via een
aar:plakking op een goed zichtbare plaats im de gernene de{en van het gehourw.

"Jv"n:"*t"l
VM Vastgoedbeheer BV www.syncura.be

Kortrijksesteenweg 1174 - 9051
RPR 0437.395.556

Verzekering Burgerlijke Beroepsaansprakelijkheid en Borgste*ling: nv AXA Belgium met po]isnum.mer 73O.39016O.
BIV tl1088 - Rw ?Otvl57 - gN \A&177 - ING 3q{}'r}6CArulq-04



De ryntdkr*s dier'* deze benn*rlcingen verv*lgers r*ede te delen aan de n*ede-eigenaars en de
hetrokkenen achteraf te benichten orntrent llet ter zake ir*gen*rnen standprnt wan de a[gemene
vergederinE.
Se symdicuts rnocttt g66n wagen en/of oprnerkingen ontvange* z*dat dit pur* dan aok g66n vendere
he&ande{ing behoeft" waarvan akte.

' Z&Vraa$ m*de-e$grcfiaar: rrenrTinneYan Gry F&utsell n&etgre rarme!} + ssee$s {b€i$e/H,it}
F.4e,tn Tififte Vam 6orp {igt de pEaatsinE van nieuwe raft'}er} + s{Feens tce- {beigefrroit}
Se a$gemene vergadering stemt srder het ptraatsen wam de *iet"rwe rar-ner#scneens_

\ferdeekkrte* 00t* -
Vercr*ste cluer&tle$d: 'lilZ + '!

Rw*rLtetem
" .!a:10@"ffi{885i(u*aniern}
- $*ee: S,6ffi6(Q)
" Ontt*ouding: (0)

tslamc*: (S)

" IS: Waql rrnede*eitffNraac megr tsorisr Yan Oe t{S$enes l}*E&keft FfC mHtcrr
fdenrr &orien llan }e Wie$e trEgt de plaatsing ve$ r*ieuwe ranren FVC namen kqrt toe, rekening l"teudemd

r*et de,ixrdellng + rafi-kleun

De algermere vergademng ster-nt hierover.
lf#s,rk& fi&l$ -
lfere$ste meederkid: 1/2 + 'l
Res$tHsff

" .$a:1@-@K{8&5}{u*arliern}
- Flee: e,ffi(0)
- Smthoerdiftg: iS)

Sliancc: {S}

" 26: Ver[e*sr van toesfternrningr aan het kar*oor van de slrndicus orn alle hslissingert vwtuerp
$att dre algenfterre vergdertsqr- hi* vem*ad &it e voereru zcn&r het verst$lEer! yan de Gsrlntl* -
&$ltrelt dwe*Ieeee* Exde*e*Jprrearriin verlmakeekt kam $fitoefenen b$i d€Vredercdrt*r -af te
rmoe,eem wadrteru 6mmrderhe*& 5ffi6r:!i
S* Wet op de hdede-eigemdonn hepaaIt dat iedere rnede-eigenaar aa* de rechter kan wagen een
cnregefirnatige, bedriegI$ke of onrechtmatige beslissing van de,a[gemene vergaderi*E te vermietigen of
te w{}rlgeru Deee vcndering rnoet vuorden irqeste{d bin*en ee* terw*iir'r tran vler rnaamden vanaf de da{um'l
wr*elr. op ele a[genrxe*e vergaderirq pfiaatsuond.
Dit heteke*t daf" str;fiet tXxeoretisch gezien, tem ]rrse$ste slecF$s nitveering kan worden gegevefi aan de
hes$issingen rran de afgarmene vergadering" vier r*aanden na datur* *,ean de alqer*ene vergadering dle
heden pfaatsuindt
Daar dit eem efficiEurte en optimale beheerwcE*ng va* het gebouw hypot!'rekeert'" gaet de atger*ene
vengaderlrq elver tot sternmimg e!& toesterffirnlrtg te rerlenen aasr filet leantosr van de ryndicus orn eftre

bestisslngem, vserw,erp van deze aigernene vergaderirng, h$ voonraad te laterl uitvoeren zonder fret
verstri,$ken wn de tern*$n - b!rcne* devwetrke een rnede-*ige*aarz!}n wenha*lsrecht kan uitqefenen b$ de
wederect*ter- af te rmoeten wachten, waaruan a[rte.
tferdee$detcffi ffi,GS -
lferels&e nperder*te{d; \f? + '6

ees*ffieru
" .!a:1O6"0(H&(805)(t*nanlierft)
- [r{eer e,ffi(S,}
- Ontl'rocldirq: (S)

- Btramco; {S}
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I {}

- 27: Varia {geen sternnreirEtl
. Te woNEcn prccedure bi.i een schadryeuaL de eiEenaer dlent de po{is op te \fl"agen orailiree en

nadien zelf de verzekering te ccntactererL

- BerstwerinE aan de straapkamenar&efi: is e*kel van toepassing h$ raiieuwe rainxe&-

- Sectisr*aIe poort als imEanq yqor de Earag€" Verschil$e*rde pr$soffiertes opvrage{t tegen A\I 2022-

- Tfrrring jaari$l<se SAXI 15 dagen velplaatsen naar de 2de lte*ftr vaci febnrari.
Rederi: {a{e facturen r*bt voriE b*ekiaar noE tijdiE kufinen verurerirera

. !-furis*urnrn,erimg gel$kvtoers is gmw$aiEd- Seee w$zig[rlg zatr oreder{iarg gebeu:ren"

fiiuisnummaen 1 -> *tuisra*lrnrner Sffi3
hluisnq:rnmer 2 -> hLqisfi{iamrner Sffi4
Huisnuntnler 3 -> huis'r*lr*r*er Sffi?
Llur'snurllnner 4-> l'ruisnurnrner @0 tr

. 2S: qloorkzirry vtnsNag & otldst€ltrening {gffim EHlrlmf{*g}
Ee alEenrene vergadering vuondt afEesloten 6rfi 2&l*5 urr-
Fla v*oriezing van de motulen, ondertekene* de syfidi<::s, de wsoreittefl de serretarEs en de noE op dat

ogenrbilik aanwezige rnede-eigenaars de notu{en" l-{et origineel wcr.clt opg*nonaen in het egisten deir

Statu{en. Een kople van dit vers{ag zal dcor de syndicLls, bia'lne* de 3S dagerl aa* e{ke mede-eigenaar

worden berorgd-
Leuven, 04lOZl2$21

Details
Jtamnrdg: BoulangerGregc*y {55}, SUEDTS Ria {65}, De Frins Aifonsir:a {55}, EKOEO AEITSs {56},

FOUGf${ES - DE hf,EfRSt\jlAil{ {S5}, Glisic Essko {58}, Lope Marina {55}, PI-,TIE{\,{AN5 R.af {65}" VAN Sf
WlEl-E Dsrien {65} \rA$, ffiRF Tinne {65}, \Ian Meerbeeck - Feperrnans {v€rt+gsnuroordigd door VAN

G0fi,F -Tinne) {55}, YfRBSCIME$l Seraardina {vertegenuroodigd door VAN GORF Tinerc} {41}, Wallens

l-inda {65}
Afwez8g:Goovaerls il{artfte {55} PEIROSOV - Manulqan Georgi - AEhavni {65}, Van Gent frdico {p/a Varo

Gent Jan) {65}

tr-euven, G4/02/202L
Pieter De Gr,oof

Narvrens VM Vastgoedheheer EV/ Symce.lra

SyndicusVME Lotus

CIs211"380"927
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