Vereniging von Mede-eigenoors
Res. 'l ZAND ALGEMEEN
Leopold lEsplonode 2-4-6 /Duinkerkeloon I ló-l lB
8óóO DE PANNE

Ondernemingsnum mer : BE0B7 3.225.47 4

Stotutoire Algemene Vergqdering
VERSTAG

Dotum

Plools

:

Zoterdog 2?-04-2017

: DONNY (Hotel) nv,

-

l0:00

Donnyloqn 17,8óó0

DE PANNE

Rood von Mede-eiqendom:

Algemeen vooailter
Groep l-'t Zond Goroges
Groep ll-'t Zond Winkels
Groep lll- 't Zond Fose
Groep lV - 't Zond Fose ll
Groep V - 'l Zond Fose lll
Groep Vl- Pieter Bortier
Commissorls von de Rekeninqen:
De heer J. Vonden Doele
I

De heer B. Kuyps
Zie 't Zond Algemeen.
mevr A.-M. Coloert.
Dhr. B. Kuyps dhr. M. Vermeulen, dhr. M. Von Gonsbeke.
Mevr T. Blovier {Vz), dhr. JP Torcq, dhr. J. Vonden Doele.
Dhr G. Von Den Eeckhoudt (Vz), mevr G. Fronck, dhr. J. Von Acker
Dhr. H. Verbeken (Vz), dhr. G. Verstroete.

Syndicus:
lmmo Pinson bvbo (CENTURY 2l lmmo Pinson), vertegenwoordigd door Anthony Pinson.

01.

Onderlekeninq qqnwezlqheidsliisl en voslslelllnq von hel quorum lorl. 577-6

Q5 BWl.

Het oonwezigheidsquorum wordt vostgesteld:
Z'rjn

oonwezig of

vertegenwoordigd:

Aondelen: 107.100,00/15ó.000,00 - 68,65%

Eigenoors: 127 /220 - 57,737"
De vergodering kon dus rechtsgeldig plootsvinden gezien oon de voon¡¡oorden

02.

is

voldoqn.

Aonslelllnq von de voorzitter vqn de vergoderinq. Beslissinq mel 50% meerderheid.
De Algemene Vergoderlng slell de heer B. Kuyps oon ols voorzitler von de vergodering.
Resultoot stemmlng punt 02: Voor
Voor: 102.100,00/102.100.00 oondelen - 100,00 %
Tegen: 0,00/107.100,00 oondelen - 0,00 %
De vereisle meerderheid wordl behoqld.

03.

Aonslellinq von de secrelqrls von de verqoderinq. Beslissinq met 50% meerderheld.
De Algemene Vergodering slell de Syndlcus oon ols secreloris von de vergodering.

Resullool slemming punl03: Voor
Voor: 107.100,00/107.100,00 oondelen - 100,00 %
Tegen: 0,00/ I 07. I 00,00 oondelen - 0,00 %
De vereisle meerderheid wordl behoold.
04.

Schrifleliike vroqen of opmerkinqen mel belrekkinq tot de qemeenschoppeliike delen. qesteld door
personen die hel qebouw bewonen krochtens een zokeliik of persoonliik recht lorl. 577-8 S4 8' BW).
De dotum von de vergodering werd meegedeeld oon de houders von een persoonl'rjk of zokelijk recht
door oonplokking in de gemeenschoppelijke delen von hel gebouw. De Syndicus heeft geen vrogen
noch opmerkingen onlvongen.

05.

Voorleqqinq vqn de boekhoudinq en de ofrekenlnqen.

De eigenoors ontvingen hun ofrekening olsook de bolons die de fínonciöle toestond weergeeft. De
boekhouding werd uitvoerig geconlroleerd door de Commissoris von de Rekeningen de heer J. Vqnden
Doele. De finonciële toestond en focfuren werden overlopen. De proef- en soldibolons werd vergeleken
mel de finonciële rekeningen. Alle documenten werden in orde bevonden. De Commissorís von de
Rekeningen brengt verslog uif over de controle.

I
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-2/6De Algemene Vergodedng keurl de boekhouding, ofreken¡ngen en de bolons von hel ofgelopen
boekioor goed. De belolingen von elgenoors d¡e b¡nnenkomen lol einde mei 201 7 zullen geen oonleiding
geven lol inlreslen.
Resullool stemming punl 05.01 : Voor

Voor: 102.100,00/102.100,00 oondelen -

100,00 %

Tegen: 0,00/107.100,00 oondelen - O,OO %
De vereisle meerderheid wordl behoold.

05.02. Kwiilinq oon de Commissoris von de Rekeninqen, Rood von Mede-eiqendom en Syndicus. Beslissinq met
50% meerderheid.

De Algemene Vergodering geefl kwijling oon de Commissoris von de Rekenlngen, de Rood von Medeeigendom en de Syndicus.
Resullool slemming punl 05.02: Voor

Voor: 107.100,00/107.100,00 oondelen - 100,00 %
Tegen: 0,00/l07.100,00 oondelen - 0,00 %
De vereiste meerderheid wordl behoold.

De syndicus legt de begrotingsroming voor hef boekjoor 2Ol7 voor
De Algemene Vergodering keurt de begrotingsromlng voor het volgend boekjoor goed. De morge
berekening wordl op 4 moonden gebrochl.
Resullool slemming punl 05.03: Voor
Voor: 107.100,00/102.100,00 oondelen - I00.00 %
Tegen:0,00/107.100.00 oondelen - 0,00 %
De vereisle meerderheid wordt behoold.

Uil voorgelegde begrotingsroming blijkt

dot het werkkopitool lheorelísch met

b'rj

de

13.761,56 EUR verhoogd

dient te worden.

De Algemene Vergodering beslist om hel werkkopilool le verhogen mel 9.000,00 EUR volgens de
olgemene verdeelsleutel. Dil bedrog wordl in de moond juni20l7 opgevroogd.
Resullool slemming punl 05.04: Voor
Voor: 107.100,00/102.100,00 oqndelen - 100,00 %
Tegen: 0,00/l 07. I 00,00 oondelen - O,00 %
De vereisle meerderheid wordl behoold.
05.05. Aonslelllnq

von de Commissoris von de Rekeninqen voor het volgend boekiqqr. Beslissino mel

50%

meerderheid.
De Algemene Vergodering stelt de heer J. Vonden Doele oon ols Commissoris von de Rekeningen voor
hel volgend boekjoor.
Resultool stemming punl 05.05: Voor

Voor: 107.100,00/107.100,00 oondelen - 100,00 %
Tegen: 0,00/l 02. I 00,00 oondelen - O,0O %
De vereisle meerderheid wordl behoold.
06

Heroriënlerinq von de voslooedoclivileilen von lmmo Pinson bvbo. Pqrlnerschoo lussen lmmo Pinson

bvbo en Confidum Voslqoed inzoke hel beheer von mede-eiqendom en overdrqchl von de

svndicusporlefeuille. Bekrochllqinq von hel onlslqq von de huidiqe syndicus lmmo Pinson bvbo en de
oonslellinq von Confldum Voslqoed bvbq ols nieuwe svndicus. Beslissinq mel 507o meerderheid.
De heer Anlhony Pinson, zookvoerder von de huidige syndicus bvbo lmmo Pinson, deelt mee dot hij zich
wil heroriënteren noor de verkoop von vostgoed en de oprichling von nieuwbouw. Om die reden heeft h'rj
een geschikte overnemer gezocht voor de syndicusportefeuille. Hij heeft dil in een brief voorofgoond oon
huidige vergodering uiteengezet.
De syndicusportefeuille werd overgenomen door de bvbo Confidum Vostgoed met ols zookvoeders
Joochim De Jonghe en Kris Vondenbroucke. Hun konïoor is gelegen in De Ponne. Beide zookvoerders
stellen zich voor oon de vergodering. De eigenoors krijgen de kons om vrogen te stellen.
Tol slot donkt de heer Pínson olle mede-eigenoors voor het verlrouwen en de jorenlonge somenwerki

/i$
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-3/6De Algemene Vergoder¡ng besl¡st:

.

De overdrocht von de porlefeuille vqn lmmo Pinson bvbo noor Confidum Voslgoed bvbo wordl
oonvoord. Hel onlslog von bvbo lmmo Plnson, verlegenwoord¡gd door hoor zookvoerder Anthony
Pinson, wordt oonvoord en kw'rjting voor z'rjn beheer wordl verleend. Als n¡euwe syndicus wordl de
bvbo Confldum Voslgoed met ols zoqkvoeders Joochim De Jonghe en Kris Vondenbroucke
oongesleld tol einde 2017.
r Aon de Rqod von Mede-eigendom wordt mondool verleend om de schriflelijke overeenkomsl mel
de Syndicus le onderlekenen.
Resullool slemmlng punt 0ó: Voor
Voor: I 0ó.030,00/107.100,00 qondelen - 99,00 %
Tegen: | .O7O,OO/107.100,00 oondelen - I ,OO %
Nomen tegen: BARTOLAS Jocques
De vereisle meerderheid wordl behoold.
07

Toekennen von een onkoslen- en/of kilomelerverqoedinq oon de Rood von Mede-eiqendom ols
leruqbelolinq vqn hun kosten bii oonweziqheid op de verooderingen. Beslissinq mel 50% meerderheid.

De Rood von Mede-eigendom is in het ofgelopen joor verschillende keren somengekomen. Aon de
Algemene Vergodering wordt voorgesteld om een vergoeding oon de leden von de Rood von Medeeigendom toe te kennen voor onkosten en verplootsingen voor het b'rjwonen von de vergoderingen von
de Rood von Mede-eigendom olsook specifieke vergoderingen (bv. nieuwe stotuten):
. Een onkostenvergoeding von 50,- EUR per effeclieve oonwezigheid op de vergodering (ioorlijks
gelhdexeerd).

o Een kilometervergoeding zools toegekend door de

overheid

oon

ombtenoren die

dienstverploolsingen moken mel privévervoer. Dit bedrog wordt joorlijks oongepost oon het bedrog
dot door de overheid gepubliceerd wordt. Ter info: 0,33ó3 EUR/km toi 30/06/2017.

De Algemene Vergodering beslisl om enkel de voormelde kilomelervergoeding loe le possen, te rekenen
vqnof de eerstvolgende vergodering. Dit punl wordl lerug ler evoluolie op de volgende Algemene

Vergoderlng voorgelegd.
Resullool slemming punl07: Voor
Voor: I 0ó.030,00/ I 07. I 00,00 oondelen - 99 ,OO %
Tegen: l.O7O,OO/1O7.100.00 oondelen - l,OO%
Nomen legen: TORCQ Jeon - VAN DER CRUYSSEN Chrísline
De vereisle meerderheid wordl behoold.
08.

Nieuwe slqluten lbosisokle en reqlemenl von mede-eiqendom): slond von zqken. Resulloot vqn de
biedprocedure mel belrekkinq lol de verkooo von de qemeenschopoeliike qqrqqe '24', qeleqen lussen
qoroqes 26 en 27. Verdere beslissinqen lerzoke.
Mevrouw Coloert, juriste en mede-eigenoor, bespreekt de stond von zoken in verbond met de ofwerking
von hel voorslel von nieuwe stoluten evenols de oondelen. Er zijn veelvuldíge conlocten geweesi met de
noloris Lemmerling. Het dossier is momenteel nog ter studie bíj de notoris, rekening houdend met de
complexiteit von het dossier.
Hel plon von de londmeler von de kelderverdíeping werd tijdens de vergodering besproken. De nodige
wijzigingen worden tijdens de vergodering oongebrocht met het oog op de nieuwe slotuten. De Syndicus
heeft de wijzigingen doorgegeven oon de londmeter. Onderlussen is een nieuwe set plonnen
beschikboor voor verdere sludie en finole oonpossingen.

De Algemene Vergodering von 28/05/2Oló heeft beslist dot de gemeenschoppel'rjke goroge "24"
verkocht wordl. De Rood von Mede-eigendom van 18/06/201ó heeft de verdere procedure vostgelegd
voor de tekoopstelling von deze goroge. ln de brief von 27 /06/201ó oon olle eigenoors werd de
procedure uitgelegd. De uitersfe termijn vqn het indienen von de biedingen wos 20/08/20,ló. De Syndicus
heeft vóór deze dotum lwee biedingen onlvongen. Deze woren odministrotief conform de voorwoorden.
De gesloten enveloppes werden geopend onder het toezien von de oonwezigen leden. De heer B. Kuyps
heeft het hoogste bod gedoon: 42.500,- EUR. Aongezien slechts één bieding de hoogste wos, diende er
geen tweede ronde georgoniseerd Ìe worden.
De verkoopovereenkomst zol opgemookt worden onder de opschortende voorwoorde von de
goedkeuring door de Algemene Vergodering von hei verlijden von de nieuwe stoluten. Het privolief
moken von de goroge en hel verlijden von de verkoopokte moet somen met het verlijden von de nieuwe
stotuten gebeuren.
De Rood von Mede-eigendom heeft voorgesteld dot de Syndicus een voste vergoeding von 500.- EUR
onlvongt voor de gedone qdminislrotieve formoliteiten
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-4/6De Algemene Vergoder¡ng neeml nolo v<rn hel volgende:
De loewflzing vqn de vefkoop von gqroge'24' oon de heer B. Kuyps wordl bevesligd.

.
.

o
¡
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De verkoopovereenkomsl zol opgemqokl worden door de noloris onder de opschorlende
voorwoorde von de goedkeur¡ng door de Algemene Vergodering von hel verl'rjden von de n¡euwe
slolulen.
De Syndicus ontvongl een vosle vergoeding von 500,- EUR voor de qdministrolieve formolileilen
von de biedprocedure en de verkoopovereenkomsl.
Mevrouw Coloerl krijgt de toeloling om verder le werken oon de finolisering von hel voorslel von
nieuwe sloluten in somenwerking mel de nolo¡is A. lemmerling.

Toeslond von de brondlodders: roesfuorminq en bevesliqinqen oon hel beton. Beslissing over de le
nemen mootreoelen. Beslissinq mel 3/4 meerderheid.
De loesÌond von de vier brondlodders von Vleugel A werd bekeken. Deze beginnen op bepoolde
plootsen reeds te roesten. De huidige toestond wordt oon de oonwezigen gefoond door projectie. De
brondlodder von Fose lll werd in 2005 herschilderd.
Het herschilderen von olle vier brondlodders kost 14.040,00 EUR + ¿% BTW (offerte firmo Vermerren).
De Algemene Vergodering neeml nog geen beslissing over de loewijzing en venv'rjst dll dossier door noor
de Rood vqn Mede-eigendom. De veronkerlngspunlen zullen onderlussen nogezien worden.

10.

Gevelrenovotie. Reeds uilqevoerde noodherslellinqen oon hel belon. Uitvoeren von een belonondezoek.
Bespreklnq von de moqeliikheden. Beslissing over de uitvoerinq en de flnonciële modolileilen. Beslissinq
met 3/4 meerderheid.
Met het okkoord von de Algemene Vergodering von 201ó en in verder overleg met de Rood von Medeeigendom heeft de firmo DESIA de I bolkonkoppen plootselijk hersteld en het losziltende beton
verwijderd. Het betreft een noodherstelling. De roming werd overschreden omdot de toestond slechler
wos don verwocht.
Niet olle belonrot is hiermee opgelost. Onder meer rond de brondlodders von Fose lll is er nog betonrot.
De Rood von Mede-eígendom is von mening dot er eerst duidel'ljkheid dient ie z'rjn over de toekomstíge
verdeling von de herstelkosten op bosis von de nog goed te keuren nieuwe stotuten.
Een duuzome herstelling von hel belon en ondere delen von de gevels dient sleeds door een
siudiebureou begeleid te worden. ln eerste instontie is een betonondeaoek noodzokel'rjk, teneinde de
huidige loestond le kennen. ln overleg met de Rood von Mede-eigendom werd pr'rjs gevroogd oon
meerdere studiebureous: Scicon (Brugge), ABG Belonconsultonts {Korfr'rjk), lgnoce Deconinck (Veurne) en
Konstont (Brugge).

Volgende voorstellen werden onlvongen:
Scicon Worldwide (lng. Fílip Vonhoeren)
Hel voorstel von 2015 werd reeds eerder voorgelegd. De kostpriþ voor een volledig betonondezoek met
loborotoriumondezoeken en ropporlering bedroogf 18.398,48 EUR + 21%BIW.

lgnoce Deconinck
Doet geen ondeaoek en verwijs noor Scicon.
ABG Betonconsultonis lir. Hugo Wildemeersch)
De kostprijs voor een volledig belonondezoek

mel loborotoriumondezoek en odviesroppori bedroogt
2l%BIW.
No goedkeuring kon een bijkomende opdrochl verleend worden voor de opmook von een lostenboek
en de volledige opvolging von de werken.
5.óó0,00 EUR +

Konstonl (lng. Korel SnoeckÌ

De koslpr'tjs voor een volledig belonondezoek met loboroloriumondeaoek en odviesropport bedroogt
8.850,00 EUR + 2l % BIw

.

No goedkeuring kon een bijkomende opdrocht verleend worden voor de opmook von een lostenboek
en de volledige opvolging von de werken.
De Algemene Vergoderlng neeml nog geen beslissing over de loewijzing en venvijsl dif dossier noor de
Rqod von Mede-eigendom.
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Herschilderen von de boord boven de qpporlemenlen op de l0e verdiepinq. Beslissinq over de uitvoerinq
en finonciële modqlileilen. Beslissinq met 3/4 meerderheld.
De cooting von de boord in mulliboord von de l0e verdiepíng dient no 20 joor herschilderd te worden.
De Syndicus heefl meerdere pr'rjzen gevroogd, moor heeft voorlopig één offerle ontvongen: 2.898,00
+ 6%BIW (firmo Vermeiren).

EUR

De Algemene Vergodering beslist om de boord le herschilderen. De werken worden gefinonclerd mel
een ofzonderlijke opvroging in de moond iuni2O17.
Resullool slemmlng punl I l: Voor
Voor: I 07. I 00,00/ I 07. I 00,00 oondelen - I 00,00 %
Tegen: 0,00/107.100,00 oondelen - O,OO %
De vereisle meerderheid wordt behoold.
12.

Aonbrenqen von verkoop- en verhuuroffiches oon de qebouwen. Zie beslissinq AV 27l03/l 999, punl ll.
Bevesliqinq of wiizlqlnq von de eerdere beslissinq. Beslissinq over de modolileilen bii overlredlnq lbv.
qdminislrqlieve kost von 250 EUR). Besllsslnq mel50% meerdeùeid.

De Algemene Vergodering von 27/03/1999 heeft beslisl dot olle publiciteit op romen en bolustrodes
verboden wordt. Affiches "TE KOOP" noch "TE HUUR" zijn dus niet meer toegeloten.
Sinds enkele mqonden wordt deze beslissing niet meer gerespecteerd. De Syndicus heeft de betrokken
immokonloren gecontocteerd, zonder resulToot evenwel.
De Algemene Vergodering bevestigt

de beslissing von27/031199?.

Resullqol slemming punt l2o: Voor
Voor: I 02.ó90,00/l 07.1 00,00 oondelen - 95,88

7"

Tegen: 4.410,OO/107.100,00 oondelen - 4,12%
Nomen tegen: DEWULF Rofoël - HOOGHE Chrislo, MOERENHOUT Fritz, MEULENBERGS Korel, COLAERT

Anne-Morie
De vereisle meerderheid wordt behoold.

De Algemene Vergodering legt een odminlslrolleve kosl von 250,- EUR len losle von de opporlemenlen
woqrop vonof 0ll0ó 12O17 nog verkoop- of verhuuroffiches oongebrocht z'ljn of worden.
Resultoot stemming punl l2b: Voor
Voor: I 0ó.480,00/ I 07. I 00,00 oondele n - 99 ,42 7"
Tegen: 620,OO/107.100.00 qondelen - 0,58 %
Nomen tegen: MEULENBERGS Korel
De vereisle meerderheid wordt behoold.

r3.

Vloomse dokisololienorm voor woninqen en qpporlemenlen. Uilleq over de wetqeving. Beslissinq over de
isololie von hel dok. Finonciële modoliteiten. Beslissinq mel3/4 meerderheid.

ïegen 2020 moelen olle doken von zowel woningen ols huurwoningen, die vóór I jonuori 200ó
oongesloten zijn op hef elektriciteitsnel, geìsoleerd zijn. Voor olle zelfslondige woningen (o.o.
opporiementen) is de nieuwe Vloomse dokisolotienorm in werking getreden op I jonuori 2015.
Als minimumnorm voor dokisololie wordl een R-woorde von 0,25 m'K/W genomen. Een geisoleerde
b'rj onverwormde en onbewoonde zolder, geldt ols een geìsoleerd dok.
Als het dok de minimole isolotienorm niet hoolt kent de woonínspecteur slrofpunten toe bij een
woningondezoek. Tussen 2015 en 2020 krijgt de woning doorvoor een beperkt oontol strofpunten en kr'rjgt
de eigenoor de t'rjd om hel dok te isoleren.
Vonof I jonuori 2O2O worden ì5 strofpunten toegekend ols de woning bíj een woningondeaoek niel oon
de dokisolofienorm voldoel. Doordoor kon de woning in oonmerking komen voor een
ongeschiktverkloring door de burgemeester. Dot betekent dot de eigenoor werken zol moeten uitvoeren
om de woning opnieuw conform te moken.
ln een opporlemenlsgebouw kr'rjgen olle opporÌementen evenveel strofpunten b'rj het ontbreken von
dokisololie, niel enkelde opporlementen die onder het dok gelegen zijn.
Er is momenleel isolotie onder het dok von de Vleugel A (renovotie in 1998) en Vleugel Borlier (bij

zoldervloer

oprichting).
De Algemene Vergodering neeml qkte von hel gegeven
dus geen verdete oclies ondernomen moelen worden

Resullool slemming punt l3: Voor
Voor: I 07. I 00.00/ I 07. I 00,00 oondelen - I 00,00
Tegen: 0,00/102.100.00 oondelen - 0,00 %
De vereisle meerderheid wordl behoold.

%

dol het dok voldoende geiboleerd

ls en

dol er
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14.

14.01

Toepossinq en oonpossinqen oon het Reqlemenl vqn Orde mel ols doel de orde en nelheid ols hel qoed
somenleven ¡n hel comÞlexle bevofderen.

. Orde en nelheid in hel fielslokool. Morkeren von de flelsen met de noom von de eiqenoor en nummer
von hel opporlemenl. Venviideren von de oude, niel qemerkle fielsen. Beslissinq mel 50% meerderheid.
De oude fieTsen worden regelmotig verwijderd. Erworden opnieuw ochtergeloten fielsen gevonden in de

fielslokolen.
De Algemene Vergodering beslist dot de eigenoors de tijd kr'ljgen tot einde ouguslus 2017 om hun eigen
flelsen mel noom en nummer le merken. No de zomer worden de oude, niel gemerkle fietsen zonder
verdere verwitliging venvijderd.
Resullool slemming punl 14.01: Voor
Voor: 107.100,00/107.100,00 oondelen - 100,00 %
Tegen: 0,00/107.100,00 oondelen - O,OO %
De vereisle meerderheid wordl behsold.
14.02. Orde en netheid in hel vuilnislokool en in de onderqrondse verdiepinq. Problemoliek vqn hel sluikstorlen

von qrof vuil lo.o. oulobondenl.

Beslissinq

over de

le

nemen moolreqelen. Besllsslnq mel

50%

meerderheid.
Het sluikslorten in de gemene delen, voorol in de ondergrondse verdieping, blijft een probleem. Op
12/07 /201ó en begin ougustus werden er weer outobonden in het vuilnislokool gestort. Het verurijderen is
een kost ten losTe von de gemeenschop. beholve ols de doder op heterdood belropt kon worden of
door een onomslotelijk bew'rjs oongeduid kon worden.
De Algemene Vergodering beslist om de koslen ten losle

le leggen von de veroorzqker lndlen deze

belropl kon worden.
Resullool slemming punl 14.02: Voor

Voor: 107.100,00/102.100,00 oondelen - 100,00 %
Tegen: O,0O/107.100,00 oondelen - 0,00 %
De vereiste meerderheid wordl behoold.

le nemen mel de lifl.
Verplichlinq om de woterloevoer qf le sluilen bii lonqere ofwezlqheid. Evenluele ondere oonpossinqen.

14.03. Aonpossingen oon hel Reqlemenl von Orde. Verbod om fielsen noor boven mee
Beslissinq met 50% meerderheid.

Hel Reglemenf von Orde dient op een oontol punten oongepost te worden. Dit reglement wordt best
goedgekeurd buiten de toekomslige, nieuwe stoÌuten, omdot elke oonpossing don door een
eenvoudige beslissing von de Algemene Vergodering kon gebeuren.
Volgende zoken zijn volboor voor oonpossing:
. Het is verboden om fietsen of ondere lweewielers vio de lifl noor boven mee te nemen.
. Brj longdurige ofwezigheid dient elke eigenoor zijn woterkroon dicht te drooien om woteroverlost te
vermijden.
Voor de proktische uilwerking von het oongeposle reglement wordt verwezen noor de Rood von Mede-

eigendom.
De Algemene Vergodering beslisl om voormelde punlen op le nemen in hel Reglemenl von Orde en de
verdere uitwerking loe le verlrouwen qon de Rood von Mede-eigendom in overleg mel de Syndicus.
Resultool slemming punl 14.03: Voor
Voor: 107.100,00/102.100,00 oondelen - 100,00 %
Tegen: 0,00/ I 07. I 00,00 oondelen - 0,00 %
De vereiste meerderheid wordt behoold.

De Algemene Vergodering wordt hierop beëindigd om 13u45. Het verslog mei de beslissingen wordl no lezing
ondertekend door de oonwezigen. De Syndícus donkt olle oonwezigen voor hun oondochl n conslruclieve
medewerking

De syndicus communiceert zoveel mogelijk met elektronische nieuwsbrieven per e-moil
deze nieuwsbrieven niet onlvongT, is de syndicus ni
hef bezit von het
veaoekl de
enoors hun e-moil qdres mee le delen

een eigenoor
De

