
 

Verslag van de Algemene Vergadering  
 

Vereniging van Mede-eigenaars Residentie De Faluintjes  
9310 Meldert, Kammenkouterstraat 1 – Klaarhaagstraat 91  

Ondernemingsnummer 895.473.811 

    
Zaterdag 25 januari 2020  

In café Pruisens  
 

 
Aanwezig:  

 
- Marie Jeanne Van Belle (71 stemmen)  

- Liliane De Meersman (71 stemmen)  

- Willy VanHaelen en Patricia (98 stemmen)  

- Paul Pollyn vertegenwoordigd door Els Van Daele (95 stemmen) 

- VOF Drillis, vertegenwoordigd door Luc Van Damme (97 stemmen)  

- Marcel De Block (77 stemmen)  

- Van Biesen-De Block (72 stemmen)   

- Carine Meert (68 stemmen)  

- Belfius Bank (231 stemmen)   

 

Niet aanwezig  

 

- Jonathan Van Damme (120 stemmen)  

 
Aanwezigheidsquorum is voldaan   
 

Meer dan 1/2
e
 van alle mede-eigenaars zijn aanwezig, die ten minste 1/2

e
 van de 

gemeenschappelijke delen hebben.  

 

 

Punt 1: Aanduiding van de Voorzitter van de Algemene Vergadering 
(stemming 50% + 1) 
 
Bij unanieme beslissing van de aanwezigen wordt Luc Van Damme aangeduid als voorzitter 

van de algemene vergadering.  

 

 

Punt 2: Ondertekening verslag vorig jaar  
 
Alle aanwezigen op de vergadering hebben het verslag van vorig jaar ondertekend. 

 

 



Punt 3 : Bespreking van de voorbije jaarafrekening en toelichting van de 

uitgaven  
 

Alle aanwezigen hebben een gedetailleerd overzicht van de uitgaven van het voorbije jaar 

ontvangen gegroepeerd per soort kost en een overzicht van alle stortingen per bewoner.  

De facturen zijn ter inzage bij de syndicus en kunnen op eerste verzoek ingekeken worden 

door alle mede-eigenaars.  

 

Uit het kostenoverzicht blijkt dat het totaal van de kosten iets lager zijn dan 2018 – 721€ of 

een totaal van 17.674,82€  (inclusief de bijdrage tot het reservefonds).  

 

Alle kosten en opbrengsten zijn overlopen en toegelicht aan de aanwezigen..  

  

Punt 4 : Bespreking en evaluatie van de contractuele leveringen  
 

- onderhoudscontracten voor de liften:  

OTIS is sinds de start al verantwoordelijk voor de liften maar dit jaar heeft Luc een 

vrijblijvende offerte opgevraagd bij firma DE LIFT. Hij heeft Otis hiermee geconfronteerd en 

zij hebben op hun beurt ook nieuwe voorwaarden opgegeven. Hierdoor zijn we tot een 

aanzienlijke kosten daling gekomen op het onderhoudscontract van 670€ op jaarbasis! 

Werken met gsm module is ook goedkoper dan vaste lijn. Aangezien de verschillen tussen de 

2 leveranciers klein zijn, hebben we na stemming gekozen om verder te werken met Otis. We 

gaan voor contract van 3jaar met GSM module. 

 

- onderhoud van de gemeenschappelijke delen van het gebouw :  

Algemene tevredenheid van de aanwezigen over de diensten van Ster Cleaning, zodat dit 

contract kan worden verder gezet.  

Voor onderhoud van de garage heeft Willy zich kandidaat gesteld om dit te doen. Hij zal dit 

overleggen met Luc en zijn uren doorgeven. Willy zal hiervoor een vergoeding ontvangen van 

15€/uur 

 

Vorig jaar was er punt naar beveiliging en eventueel met een code klavier te werken maar dit 

is niet praktisch. Wel belangrijk is dat wie poort binnen komt via de garage poort, wacht tot 

poort dicht is en dat er niemand ongezien binnen kan komen. 

 

- tuinonderhoud  
Er worden twee offertes voorgelegd voor het tuinonderhoud, nl. de offerte van Top Garden  

die in 2019 instond voor het tuinonderhoud, en Mark Van der Straeten. Deze laatste veel te 

duur en geen detail van de werken. 

We hebben gekozen om verder te werken met Top Garden omdat iedereen tevreden is van de 

geleverde werken in 2019. In offerte ook voorstel om beplanting vooraan links te voorzien om 

haagje te vormen en herstel van klinkerpad aan de voordeur van het gebouw. Luc zal hiervoor 

contact opnemen met Top Garden om dit te laten uitvoeren, vermoedelijk in februari 2020. 

 

 

 

 

 

 



- verzekering van het gebouw  
we zijn verzekerd bij Baloise voor totale kost van 2.052€. Deze polis zal verder gezet worden. 

 

-  Parking 
We willen iedereen er attent op maken dat de parkingplaatsen die NIET uw eigendom zijn, 

niet gebruikt kunnen worden. Er zal ook geen extra parking aangelegd worden. Iedereen kan 

optimaal gebruikt maken van tegenoverliggend veld en er zijn ook 2 parkingplaatsen te huur 

in de kelder. Graag met betreffende personen contact opnemen. 

 

- Diverse werken  
Probleem met de afloop aan het terras van Pollyn en om dakgoot te reiningen zal Marcel 

contact opnemen met Raf Rombout. 

 

 Herstel van verf aan de garagepoort, Willy zal dit bekijken en uitvoeren bij droog weer. Uren 

zal hij doorgeven aan Luc. 

 

 Electriciteitsproblemen: pinkende lichten en defecte schakelaars. Hiervoor zal Willy iemand 

contacteren voor oplossing. 

 

Afzuigsysteem: door de krachtige motoren heeft Willy veel last van lawaai. Chauffaluc zal 

hiervoor gecontacteerd worden hoe dit opgelost kan worden maar is moeilijk bereikbaar. 

 

 

Punt 5 : Ontslag en décharge syndicus  
 

Alle aanwezigen verlenen décharge aan de syndicus.  

Luc Van Damme blijft syndicus en dit wordt unaniem aanvaard door de aanwezigen. 

 

 

 

Varia  
 
Er worden geen wijzigingen aan de statuten voorgesteld en/of gevraagd.  

Informatief wordt de stand van de rekeningen medegedeeld op datum van 1 januari 2020:  

- Zichtrekening (werkkapitaal): 5.060,23 euro  

- Spaarrekening (reservefonds): 10.0215,85 euro  


