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Eekhoutstraat 13 (B-C-D), 8850 Ardooie

De Vereniging van Mede-eigenaars

0683.767.648

PROCES-VERBAAL VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN 
WOENSDAG 26 OKTOBER 2022 OM 19:00
De vergadering vond plaats in OC DE TASSCHE, Roeselaarsestraat 161 te 8850 Ardooie.

VME Residentie ROOBEEKPARK

Aanwezig

Kavels Naam stemhoudende eigenaar Quotiteiten

 VANACKER - CALLEWAERT JOSE & MONIQUEAPP. 1.1.3, BERGING 
1.9, PARKING 50

 365

 DE MÛELENAERE J. JOSELYNEAPP. 2.1.3, PARKING 
62, BERGING 2.3

 365

 VANDEPITTE - DEPUYDT Marc & NellyBERGING 2.5, APP. 
2.0.3, PARKING 56, 
BERGING 1.12

 383

 Familie VANDE MAELE Antoon & MoniqueBERGING 2.7, 
PARKING 58, APP. 
2.2.2

 364

 VERMEERSCH-DELLOBEL Nathanaël & AnjaBERGING 2.8, APP. 
2.2.4

 342

 CLAESEN-VANOBBERGEN BEN & CINDYBERGING 3.10, 
PARKING 57, APP. 
2.0.5

 371

 CEENAEME - VERHELST PATRICK & HILDEBERGING 3.8, APP. 
3.0.3, PARKING 10

 364

 CURATIO BERGING WZC 20  3

 VZW ROOBEEKPARK (ODE HOLDING NV) PARKING 07, 
PARKING 06, 
ASSISTENTIEWONIN
GEN, PARKING 05, 
PARKING 08, 
PARKING 04, 
WOONZORGCENTRU
M, PARKING 03, 
PARKING 01, 
PARKING 02

 34 954

 MADDENS - VANCOILLIE GERY & MONIQUEPARKING 45, 
BERGING 3.5, APP. 
3.1.3

 365

 WOSTYN KATHARINAPARKING 46, 
BERGING 2.2, APP. 
2.2.5

 358

 VANSTEENKISTE-VIAENE DIRK & GODELIEVEPARKING 48, 
BERGING 1.11, APP. 
1.0.4

 372

 Familie SEGAERT PARKING 59, APP. 
2.1.5, BERGING 2.1

 357

Totaal aanwezig  38963
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Vertegenwoordigd

 SCHRIJNEMAKERS-VANDEWAERDE Gilbert & Aline  354APP. 1.0.2, BERGING 
1.7

 CFK PROJECTS CVBA (CFK)  2333APP. 1.0.5, APP. 
3.0.5, APP. 3.0.2, 
APP. 2.1.4, APP. 
1.1.5, BERGING 
1.16, APP. 1.0.3, 
BERGING 1.8, APP. 
1.0.1

 VAN NIEUWENHOVE BRUNO  344APP. 3.0.4

 FOBE KATHLEEN  361APP. 3.1.1, BERGING 
3.9, PARKING 44

 LOCUS-CHARLIER DAVID  338BERGING 1.1, APP. 
3.2.1

 GOFFART - FOBE PATRICK & KATHLEEN  378BERGING 1.15, APP. 
2.0.4, PARKING 30

 CFK PROJECTS CVBA (B1.6)  5BERGING 1.6

 COLLINGE-LANGE LOUIS  298BERGING 3.7, 
PARKING 12, APP. 
2.0.1
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 Aldea Construct NV  899BERGING WZC 16, 
PARKING 55, 
PARKING 17, 
BERGING WZC 2, 
PARKING 26, 
BERGING WZC 3, 
PARKING 27, 
PARKING 42, 
PARKING 63, 
PARKING 23, 
PARKING 41, 
BERGING WZC 4, 
BERGING GROOT 
WZC, BERGING WZC 
10, PARKING 20, 
PARKING 35, 
PARKING 29, 
BERGING WZC 19, 
BERGING WZC 5, 
PARKING 37, 
PARKING 16, 
PARKING 21, 
PARKING 32, 
PARKING 19, 
BERGING WZC 13, 
PARKING 43, 
BERGING WZC 11, 
PARKING 40, 
PARKING 64, 
BERGING WZC 8, 
BERGING WZC 14, 
BERGING WZC 7, 
PARKING 54, 
PARKING 65, 
BERGING WZC 9, 
PARKING 15, 
BERGING WZC 12, 
PARKING 39, 
PARKING 34, 
PARKING 24, 
PARKING 18, 
BERGING WZC 18, 
BERGING WZC 17, 
PARKING 22, 
BERGING WZC 1, 
PARKING 36, 
PARKING 25, 
PARKING 28, 
BERGING WZC 15, 
BERGING WZC 6

Mevrouw JACOB J. JO  580PARKING 14, APP. 
3.2.2, PARKING 13, 
BERGING 1.4, 
BERGING 3.3

 DE MÛELENAERE ANNICK  358PARKING 61, 
BERGING 2.4, APP. 
2.1.2
Totaal vertegenwoordigd  6248

Totaal der stemmen die beslissen  45211

De vergadering kon rechtsgeldig beraadslagen en beslissen.

LOD Vastgoed nv - Maatsch. zetel: Hazewindstraat 1 - B-8610 HANDZAME - OND: 0849.537.282 - BIV-n°: 510.957
BA & Borg: NV AXA Belgium Polisnr. 730.390.160 - T (051) 82.04.90 - M (0477) 62.95.29 - lorenz@lodvastgoed.be - www.lodvastgoed.be



Residentie ROOBEEKPARK, vergadering van 26 oktober 2022: proces-verbaal Pagina 4 van 11

Opname aanwezigheden (aanwezigheidsregister & controle volmachten)1

Controle rechtsgeldigheid vergadering, na ondertekening van de aanwezigheidslijst en controle van de aanwezige volmachten. 
Mocht u door overmacht niet in de mogelijkheid zijn om de algemene vergadering bij te wonen, graag uw aanwezigheid via 
volmacht te voorzien. Onnodige kosten worden zo vermeden voor het eventueel bijeenroepen van een tweede (hernieuwde) 
vergadering.

Aantal aanwezige of vertegenwoordigde mede-eigenaar 24 op een totaal van 37 .
Aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen 45.211 op een totaal van 50.000 
De vergadering kon rechtsgeldig zetelen. Dank voor jullie aanwezigheid of vertegenwoordiging via volmacht.

Hoofdverenining Roobeekpark (/50.000)
Deelvererniging LLBW (/13.500)

Voorzitter en secretaris van de vergadering, (her)aanstelling Rekencommissaris - Deelvereniging LLBW (Residentie 
Lijstersbes, Magnolia, Populier) + Hoofdvereniging Roobeekpark + Deelvereniging WZC parking

3

*Taak voorzitter en secretaris van de vergadering;
*Taak en (her)aanstelling commissaris van de rekeningen;

Hoofdvereniging en deelverenigingen

Taak voorzitter Algemene Vergadering: geen kandidaat of geen aanduiding door de aanwezigen, van rechtswege de 
persoonlijk aanwezige mede-eigenaar die het grootst aantal aandelen in de gemeenschappelijke delen bezit, namelijk De heer 
Vandepitte Marc
Taak secretairs: LOD Vastgoed (Lorenz, syndicus LLBW)

Taak Rekencommissaris : de mede-eigenaar de heer Gerry Maddens werd aangesteld als rekencommissaris;

Stemden 'voor' met 20 514 / 20.514 stemmen;

Stemden 'tegen' met 0 / 20.514 stemmen;

Hebben zich 'onthouden' met 0 / 20.514;

Beslissing goedgekeurd met 100% van de stemmen (met volstrekte meerderheid).

Verdeelsleutel: BASISAKTE

(her) aanstelling-benoeming leden van de Raad (RvM) - Deelvereniging LLBW (Residentie Lijstersbes, Magnolia, 
Populier) + Hoofdvereniging Roobeekpark + Deelvereniging WZC parking

4

(her)aanstelling-benoeming leden van de Raad (RvM). De leden v/d Raad worden elk afzonderlijk benoemd door de algemen 
vergadering.

Samenstelling en mandateren Raad Van Mede-eigenaars:
Voor de deelvereniging en bij uitbreiding de hoofdverening
- de heer Maddens
- de heer Vanacker 
- mevrouw Demuelenare Joselyne
- de heer Vankeer Bart
- de heer Laurens Degroote

Stemden 'voor' met 20 514 / 20.514 stemmen;

Stemden 'tegen' met 0 / 20.514 stemmen;

Hebben zich 'onthouden' met 0 / 20.514;

Beslissing goedgekeurd met 100% van de stemmen (met volstrekte meerderheid).

Verdeelsleutel: BASISAKTE

Toekennen van opdracht of mandaat aan de Raad: controle toezichts- en bijstandstaak tijdens algemene en 
technische rondgangen van de algemene delen  - Deelvereniging LLBW (Residentie Lijstersbes, Magnolia, Populier) + 
Hoofdvereniging Roobeekpark + Deelvereniging WZC parking

5
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De algemene vergadering geeft volmacht aan de Raad en/of een lid van de Raad om tijdens de controle- en/of algemene 
rondgangen van algemene delen deze te mogen bijwonen (toezichts- en bijstandstaak).

De algemene vergadering geeft volmacht aan de Raad en/of een lid van de Raad om tijdens de controle- en/of algemene 
rondgangen deze te mogen bijwonen (toezichts- en bijstandstaak) samen met de syndicus.

Ieder lid van de Raad Van Mede-eigenaars werd afzonderlijk benoemd, 
Voor de deelvereniging (en bij uitbreiding de hoofdvereniging)
- de heer Maddens 
- de heer Vanacker 
- mevrouw Demuelenare Joselyne
- bij uitbreiding de heer Vankeer Bart
- de heer Laurens Degroote

Stemden 'voor' met 20 514 / 20.514 stemmen;

Stemden 'tegen' met 0 / 20.514 stemmen;

Hebben zich 'onthouden' met 0 / 20.514;

Beslissing goedgekeurd met 100% van de stemmen (met 2/3 meerderheid).

Verdeelsleutel: BASISAKTE

Goedkeuring van het boekjaar en boekhouding + kwijting aan de syndicus en aan de rekencommissaris6

Goedkeuring van het boekjaar en boekhouding van het afgelopen boekjaar op basis van de individuele afrekeningen en de 
facturenlijst + kwijting aan de syndicus en aan de rekencommissaris

Na het overlopen van de boekhouding van het afgelopen boekjaar op basis van de individuele afrekeningen en de globale 

facturenlijsten, werd de boekhouding, het gevoerde financieel en technisch beheer unaniem goedgekeurd met als gevolg 

decharge/kwijting van de syndicus en rekencommissaris voor het afgelopen werkjaar en boekhouding.

*Het vergelijkingsdocument van de rekencommissaris zal worden meegestuurd als bijlage aan het verslag.

Stemden 'voor' met 20 514 / 20.514 stemmen;

Stemden 'tegen' met 0 / 20.514 stemmen;

Hebben zich 'onthouden' met 0 / 20.514;

Beslissing goedgekeurd met 100% van de stemmen (met volstrekte meerderheid).

Verdeelsleutel: BASISAKTE

(her)Aanstelling mandaat Syndicus LOD Vastgoed nv7

Stemming over het mandaat van de syndicus LOD Vastgoed nv voor de Deelvereniging Residenties Lijsterbes, Magnolia, 
Populier en de hoofdvereniging VME Roobeekpark en deelvereniging WZC Parking (specifiek voor water de ondergrondse 
parkeergarages betreft). Voorzitter van de algemene vergadering of lid van de Raad van mede-eigendom krijgt volmacht om 
de syndicusovereenkomst te ondertekenen. In het bijzonder ook de toevoeging van de softwarlicentie.

Na toelichting van de syndicusovereenkomst/mandaat werd deze goedgekeurd voor de Deelvereniging Residenties Lijsterbes, 
Magnolia, Populier en de hoofdvereniging VME Roobeekpark en deelvereniging WZC Parking (specifiek voor water de 
ondergrondse parkeergarages betreft) voor een boekjaar aan dezelfde voorwaarden, maar met indexering voor het aangevat 
boekjaar. Indexering volgens de wettelijke tarieven van de consumptieprijzen. Dobbyverhaal en begeleidende brief volgt.

Via deze weg danken wij u nogmaals voor het gestelde vertrouwen. Stemming over de verlenging van het mandaat van de 
syndicus. Voorzitter van de algemene vergadering of Raad van mede-eigendom krijgt volmacht om de syndicusovereenkomst 
te ondertekenen.

We noteren eveneens het niet hernieuwen van het mandaat van de syndicus Curatio voor de hoofdvereniging VME 
Roobeekpark en deelvereniging WZC Parking (ondergrondse parkings)

Stemden 'voor' met 20 514 / 20.514 stemmen;

Stemden 'tegen' met 0 / 20.514 stemmen;

Hebben zich 'onthouden' met 0 / 20.514;
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Beslissing goedgekeurd met 100% van de stemmen (met volstrekte meerderheid).

Verdeelsleutel: BASISAKTE

Evaluatie* + verlenging/aanstelling van de leverings-leverancierscontracten8

Residentie Lijsterbes, Magnolia, Populier (Levensloopbestendigwonen)

*Jaarlijks onderhoud + keuring brandcentrale-preventie (rookkoepelsturing, brandcentrale, noodverlichting, sirenes, 
drukknoppen, etc.) Soenen Technics;
*Jaarlijkse keuring brandblussers/-haspels door ADRD;
*Keuring en onderhoudscontract + noodtelefonie lift door BTV en KONE;
*Elektriciteitsleverancier Elindus algemene delen;
*Jaarlijks onderhoud en preventief onderhoud rioleringstelsel (bezinkputten, septische put, door- en afvoeren, etc.) door 
Ruimdienst Vergote - (septische putten + pompput 4);
*Brand- en ba.verzekering gebouw, AXA makelaar DGB
*BA-VME/Raad/rekencom., AXA makelaar DGB
*Afzonderlijke (uitgebreide) rechtsbijstandsverzekering gebouw (bv. Euromex VME Extra-VME All Risk). VME Extra Euromex
*Poetsen algemene delen Optima T;
*Aankoop basispakket klein materiaal (tapijt inkomhallen na de sasdeuren)

Residentie Hoofdvereniging Roobeekpark/Deelvereniging woonzorgcomplex, specifiek wat de ondergrondse 
parkeergarages betreft
*Tuinen Debruyne Matthieu onderhoudscontract gemeenschappelijke groenzones, wadi LLBW, nazorg en onderhoud 
(hoogstammige) bomen, onderhoud wandel- en voetpaden bv. ontmossen -net zoals L-wanden-;
*Jaarlijks onderhoud en preventief onderhoud rioleringstelsel (bezinkputten, septische put, door- en afvoeren, etc.) door 
Ruimdienst Vergote - (overige pompputten en septische putten)
*Onderhoud en technisch nazicht van de hoofdgaragepoort van het garagecomplex. Voorstel tot keuring van de 
hoofdgaragepoort door onafhankelijk organisme BTV?
*Onderhoud talud-helling ondergronds garagecomplex + aquadrain (afvoergoot) reinigen;
*Onderhoud en technisch nazicht op de RWA-ventilatoren, poortrooster, kanalen en ventilatieboxen;
*Onderhoud en technisch nazicht op alle CO-tussenmelders (uitlaatgassen) in het garagecomplex;

*Alle andere leveranciers en -contracten blijven behouden, behoudens de wijzigingen na evaluatie tijdens de algemene 
vergadering. 

Evaluatie + verlenging/aanstelling van de leverings-leverancierscontracten*.
Residentie Lijsterbes, Magnolia, Populier (Levensloopbestendigwonen)

*Jaarlijks onderhoud + keuring brandcentrale-preventie (rookkoepelsturing, brandcentrale, noodverlichting, sirenes, 
drukknoppen, etc.) Soenen Technics; --akkoord
*Jaarlijkse keuring brandblussers/-haspels door ADRD;--akkoord
*Keuring en onderhoudscontract + noodtelefonie lift door BTV en KONE;--akkoord
*Elektriciteitsleverancier Elindus algemene delen;--akkoord
*Jaarlijks (6 maandelijks) onderhoud en preventief onderhoud rioleringstelsel (bezinkputten, septische put, door- en 
afvoeren, etc.) door Ruimdienst Vergote - In het bijzonder de septische putten + pompput 4); 
*Amcalpompen (onderhoud en keuring op alle pompen), unaniem akkoord
*Brand- en ba.verzekering gebouw, AXA makelaar DGB,--akkoord
*BA-VME/Raad/rekencom., AXA makelaar DGB,--akkoord
*Afzonderlijke (uitgebreide) rechtsbijstandsverzekering gebouw (bv. Euromex VME Extra-VME All Risk). VME Extra 
Euromex,--akkoord
*Poetsen algemene delen Optima T;, --akkoord
*Aankoop basispakket klein materiaal (tapijt inkomhallen na de sasdeuren)-- geen akkoord
*Aankoop basispakket klein materiaal (zout, sneeuwschop, tapijt, schoonmaakproducten, etc.) -- geen akkoord

Evaluatie + verlenging/aanstelling van de leverings-leverancierscontracten*.
Residentie Hoofdvereniging Roobeekpark/Deelvereniging woonzorgcomplex, specifiek wat de ondergrondse 
parkeergarages betreft
*Tuinen Debruyne Matthieu onderhoudscontract gemeenschappelijke groenzones, wadi LLBW, nazorg en onderhoud 
(hoogstammige) bomen, onderhoud wandel- en voetpaden bv. ontmossen -net zoals L-wanden-; --akkoord
*Onderhoud van Roobeek (taluds en beek), in samenspraak onderhouden met de provincie. Syndicus ontvangt een 
infobrochure van een mede-eigenaar als richtlijn voor het onderhoud. Syndicus toetst af met de provincie. --akkoord voor 
periodiek onderhoud door de hoofdvereniging (eerste beurt aanvragen bij de provincie)
*Amcalpompen (onderhoud en keuring op alle pompen), unaniem akkoord
*Jaarlijks onderhoud en preventief onderhoud rioleringstelsel (bezinkputten, septische put, door- en afvoeren, etc.) door 
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Ruimdienst Vergote - (overige pompputten en septische putten) --akkoord
*Onderhoud en technisch nazicht van de hoofdgaragepoort van het garagecomplex. Voorstel tot keuring van de 
hoofdgaragepoort door onafhankelijk organisme BTV? --geen akkoord op de keuring, -- akkoord op het onderhoudscontract 
bij ASSA Abloy
*Onderhoud talud-helling ondergronds garagecomplex + aquadrain (afvoergoot) reinigen;--akkoord
*Onderhoud en technisch nazicht op de RWA-ventilatoren, poortrooster, kanalen en ventilatieboxen; --akkoord op onderhoud 
door Micotech Dakventilatie
*Onderhoud en technisch nazicht op alle CO-tussenmelders (uitlaatgassen) in het garagecomplex; --akkoord op onderhoud 
door Micotech Dakventilatie
*Aankoop basispakket klein materiaal (zout, sneeuwschop, tapijt, schoonmaakproducten, etc.) --geen akkoord

*Alle andere leveranciers en -contracten blijven behouden, behoudens de wijzigingen na evaluatie tijdens de algemene 
vergadering. Ook werden alle evaluatierapporten toegelicht i.v.m de overeenkomsten voor geregeld verrichte leveringen (bv. 
periodiek keuring lift). De syndicus overloopt de lopende contracten en eventuele nieuwe contractvoorstellen en wordt 
gemachtigd hiervoor het nodige te doen en te beslissen tevens als de verbintenissen de duur van zijn mandaat te boven 
gaan.

Stemden 'voor' met 20 514 / 20.514 stemmen;

Stemden 'tegen' met 0 / 20.514 stemmen;

Hebben zich 'onthouden' met 0 / 20.514;

Beslissing goedgekeurd met 100% van de stemmen (met volstrekte meerderheid).

Verdeelsleutel: BASISAKTE

Financieel plan voor het komende boekjaar: WERKkapitaal9

*Werkkapitaal: begroting en periodiciteit van opvraging voor de hoofdvereniging en de deelverenigingen

Deelvereniging
In het totaal zal € 36.000 opgevraagd worden, het bedrag zal worden opgesplitst in twee (2) betalingsverzoeken.

*1ste betalingsverzoek werkkapitaal van € 18.000 samen met het verslag (+/- november / december 2022).
(personen met saldo in hun voordeel mogen het bedrag in vermindering brengen)
*2de betalingsverzoek werkkapitaal +/- april 2023, zijnde € 18.000
(indien nodig 3*de betalingsverzoek begin september om energiekosten op te vangen)

Hoofdvereniging
*1 betalingsverzoek werkkapitaal van € 35.000 opgesplitst aan aandelen VZW Roobeekpark LLBW

Stemden 'voor' met 20 514 / 20.514 stemmen;

Stemden 'tegen' met 0 / 20.514 stemmen;

Hebben zich 'onthouden' met 0 / 20.514;

Beslissing goedgekeurd met 100% van de stemmen (met volstrekte meerderheid).

Verdeelsleutel: BASISAKTE

Financieel plan voor het komende boekjaar: RESERVEkapitaal10

*Reservekapitaal: toelichting Reservekapitaal: minimale jaarlijkse bijdrage in het reservekapitaal bedraagt 5% van de totaliteit 
van de gemeenschappelijke kosten van het voorbije boekjaar (maar met de mogelijkheid om af te wijken). De algemene 
vergadering kan bij 4/5de tegenstemmen beslissen om geen reservefonds aan te leggen. Stemming begroting en periodiciteit 
van opvraging.

Unaniem tegen, geen opbouw reservekapitaal

Stemden 'voor' met 0 / 20.514 stemmen;

Stemden 'tegen' met 20 514 / 20.514 stemmen;
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CFK PROJECTS CVBA (B1.6)  (BERGING 1.6 - quot . 5, ), LOCUS-CHARLIER DAVID (BERGING 1.1 - quot . 5,  APP. 3.2.1 - quot . 333, ), 
CFK PROJECTS CVBA (CFK)  (BERGING 1.8 - quot . 5,  APP. 1.0.3 - quot . 350,  APP. 1.0.1 - quot . 270,  APP. 3.0.5 - quot . 343,  APP. 
1.0.5 - quot . 345,  BERGING 1.16 - quot . 5,  APP. 3.0.2 - quot . 349,  APP. 2.1.4 - quot . 337,  APP. 1.1.5 - quot . 329, ), WOSTYN  
KATHARINA (BERGING 2.2 - quot . 5,  PARKING 46 - quot . 23,  APP. 2.2.5 - quot . 330, ), DE MÛELENAERE J. JOSELYNE (APP. 2.1.3 - 
quot . 337,  BERGING 2.3 - quot . 5,  PARKING 62 - quot . 23, ), DE MÛELENAERE ANNICK (APP. 2.1.2 - quot . 330,  BERGING 2.4 - 
quot . 5,  PARKING 61 - quot . 23, ), VAN NIEUWENHOVE BRUNO (APP. 3.0.4 - quot . 344, ), VZW ROOBEEKPARK (ODE HOLDING NV)  
(ASSISTENTIEWONINGEN - quot . 13400,  PARKING 08 - quot . 23,  PARKING 04 - quot . 23,  PARKING 05 - quot . 23,  PARKING 07 - 
quot . 23,  WOONZORGCENTRUM - quot . 21370,  PARKING 06 - quot . 23,  PARKING 01 - quot . 23,  PARKING 03 - quot . 23,  
PARKING 02 - quot . 23, ), COLLINGE-LANGE LOUIS (PARKING 12 - quot . 23,  APP. 2.0.1 - quot . 270,  BERGING 3.7 - quot . 5, ), 
Aldea Construct NV  (PARKING 34 - quot . 23,  PARKING 29 - quot . 23,  PARKING 27 - quot . 23,  PARKING 55 - quot . 23,  PARKING 
64 - quot . 23,  PARKING 43 - quot . 23,  BERGING WZC 9 - quot . 3,  PARKING 22 - quot . 23,  PARKING 40 - quot . 23,  PARKING 63 - 
quot . 23,  BERGING WZC 10 - quot . 3,  BERGING WZC 8 - quot . 3,  BERGING WZC 2 - quot . 3,  PARKING 15 - quot . 23,  PARKING 
23 - quot . 23,  BERGING WZC 11 - quot . 3,  PARKING 42 - quot . 23,  BERGING WZC 4 - quot . 3,  PARKING 17 - quot . 23,  PARKING 
26 - quot . 23,  PARKING 41 - quot . 23,  BERGING WZC 17 - quot . 3,  PARKING 21 - quot . 23,  BERGING WZC 12 - quot . 3,  
PARKING 24 - quot . 23,  BERGING WZC 13 - quot . 3,  BERGING WZC 7 - quot . 3,  PARKING 35 - quot . 23,  PARKING 54 - quot . 23,  
PARKING 39 - quot . 23,  BERGING GROOT WZC - quot . 152,  BERGING WZC 14 - quot . 3,  PARKING 28 - quot . 23,  BERGING WZC 
18 - quot . 3,  BERGING WZC 16 - quot . 3,  BERGING WZC 5 - quot . 3,  PARKING 18 - quot . 23,  PARKING 19 - quot . 23,  PARKING 
32 - quot . 23,  PARKING 25 - quot . 23,  BERGING WZC 6 - quot . 3,  PARKING 36 - quot . 23,  PARKING 65 - quot . 23,  PARKING 20 - 
quot . 23,  BERGING WZC 19 - quot . 3,  PARKING 37 - quot . 23,  BERGING WZC 3 - quot . 3,  BERGING WZC 1 - quot . 3,  BERGING 
WZC 15 - quot . 3,  PARKING 16 - quot . 23, ), VANACKER - CALLEWAERT JOSE & MONIQUE (APP. 1.1.3 - quot . 337,  BERGING 1.9 - 
quot . 5,  PARKING 50 - quot . 23, ), CLAESEN-VANOBBERGEN BEN & CINDY (APP. 2.0.5 - quot . 343,  PARKING 57 - quot . 23,  
BERGING 3.10 - quot . 5, ), VERMEERSCH-DELLOBEL Nathanaël & Anja (BERGING 2.8 - quot . 5,  APP. 2.2.4 - quot . 337, ), MADDENS - 
VANCOILLIE GERY & MONIQUE (APP. 3.1.3 - quot . 337,  BERGING 3.5 - quot . 5,  PARKING 45 - quot . 23, ), VANDEPITTE - DEPUYDT 
Marc & Nelly (APP. 2.0.3 - quot . 350,  BERGING 1.12 - quot . 5,  PARKING 56 - quot . 23,  BERGING 2.5 - quot . 5, ), FOBE KATHLEEN 
(PARKING 44 - quot . 23,  APP. 3.1.1 - quot . 333,  BERGING 3.9 - quot . 5, ), SCHRIJNEMAKERS-VANDEWAERDE Gilbert & Aline (APP. 
1.0.2 - quot . 349,  BERGING 1.7 - quot . 5, ), Familie VANDE MAELE Antoon & Monique (PARKING 58 - quot . 23,  BERGING 2.7 - quot . 
5,  APP. 2.2.2 - quot . 336, ), JACOB J. JO (PARKING 13 - quot . 23,  BERGING 1.4 - quot . 5,  PARKING 14 - quot . 23,  BERGING 3.3 - 
quot . 5,  APP. 3.2.2 - quot . 524, ), CURATIO  (BERGING WZC 20 - quot . 3, ), Familie SEGAERT  (APP. 2.1.5 - quot . 329,  PARKING 59 
- quot . 23,  BERGING 2.1 - quot . 5, ), CEENAEME - VERHELST PATRICK & HILDE (BERGING 3.8 - quot . 5,  PARKING 10 - quot . 23,  
APP. 3.0.3 - quot . 336, ), VANSTEENKISTE-VIAENE DIRK & GODELIEVE (BERGING 1.11 - quot . 5,  PARKING 48 - quot . 23,  APP. 1.0.4 
- quot . 344, ), GOFFART - FOBE PATRICK & KATHLEEN (APP. 2.0.4 - quot . 350,  BERGING 1.15 - quot . 5,  PARKING 30 - quot . 23, )

Hebben zich 'onthouden' met 0 / 20.514;

Beslissing unaniem afgekeurd (met 20% meerderheid).

Verdeelsleutel: BASISAKTE

Elektrische keuring algemene delen (algemene delen én algemene technische delen) + aanstellen elektricien om 
opmerkingen op te lossen (cfr. laatste wetgeving)

11

Elektrische keuring algemene delen BTV (algemene delen én algemene technische delen) + aanstellen elektricien om 
opmerkingen op te lossen (cfr. laatste wetgeving: Keuze leverancier om opmerkingen weg te werken)

Elektrische keuring gemeenschappelijke delen: vóór juni 2020 werden elektrische installaties die de gemeenschappelijke 
delen van appartementsgebouwen van stroom voorzien, als huishoudelijk installaties beschouwd. Dit is nog steeds het geval 
in de nieuwe AREI, met uitzondering van de technische ruimten die nu als niet-huishoudelijke ruimten worden beschouwd. 
Een technische ruimte is een ruimte die specifiek is voor het technisch beheer van het gebouw, zoals een stookruimte, een 
tellerruimte, een liftenruimte, etc. Voor de gemeenschappelijke delen van appartementsgebouwen die technische ruimten 
bevatten zal dus voortaan zowel een huishoudelijk certificaat en een ander niet-huishoudelijk certificaat (voor technische 
ruimten, trappenhal, zalen, kelders, enz.) moeten worden afgegeven. De algemene vergadering stelt een elektricien aan om 
de installatie blanco op te leveren. Syndicus krijgt volmacht om de elektricien te contacteren.

*Voorstel Verhaeghe Koolskamp, Soetaert Koolskamp, (BNI) Ruben Hillewaere, syndicus informeert

Stemden 'voor' met 8 987 / 8.987 stemmen;

Stemden 'tegen' met 0 / 8.987 stemmen;

Hebben zich 'onthouden' met 0 / 8.987;

Beslissing goedgekeurd met 100% van de stemmen (met volstrekte meerderheid).

Verdeelsleutel: LLBW (Incl.Berg'n-Excl.Parkingen)

Reglement Interne Orde12

Reglement Interne Orde
*Bijzondere aandacht aan het huishoudelijk afvalbeheer (en wederzijds respect);
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*Bijzondere aandacht aan het huishoudelijk afvalbeheer (en wederzijds respect); Na verschillende acties en duidingen 
over het gebruik van het afvallokaal en afvalverwerking/ophaling door de syndicus en medebewoners, zijn er nog steeds 
hardhoorse (en respectloze) bewoners in de verschillende gebouw. Ondanks het uithangen en duiden op huishoudelijke 
reglementen (in verschillende talen) lijkt beterschap ver weg. Syndicus brengt aanplakking aan de deuren van de 
afvalberging en fietsenlokaal (Lokalen dienen ten alle tijden gesloten te zijn). Syndicus voorziet stickers van camerabewaking 
en (eventueel) camera's met opnamemodule.

*Bijzondere aandacht voor huisdieren (en overlast) in de hoofdvereniging en deelvereniging Magnolia:
Kleine huisdieren zijn in het gebouw toegelaten in zoverre ze andere bewoners niet hinderen (lawaai, reuk of andere 
ongemakken). De honden en katten moeten aan de leiband gehouden worden in de gemene delen. Dieren zijn toegelaten 
ten titel van gedoogzaamheid. In het bijzonder dienen privatieve tuintjes niet als vergaderplaats voor uitwerpselen en urine 
van huisdieren! Eigenaars van dieren die alsnog worden betrapt op wildplassen of overlast bezorgen dienen in te staan en 
zullen hun verantwoordelijk voor hun dier moeten opnemen. (bijvoorbeeld fecaliën te verwijderen met een plastiek zakje, …). 
Huisdieren mogen in geen geval alleen gelaten worden, alsook dienen huisdieren niet buiten te overnachten of tijdens de dag 
alleen buiten te laten (al-dan-niet in gesloten omgeving). Aankoop van verbodsborden voor in de algemene tuin (aan leiband, 
uitwerpsel).

*Drie parkeerpalen voorzien in de doorrit (is een mogelijke optie die werd besproken in uiterste nood, akkoord), plaatsing 
gelijklopend met magnolia -> om schade te voorkomen aan graszoden. Syndicus koppelt terug naar de raad (en de heer 
Vermeersch en Vansteenkiste).

*Ondergrondse parking is privatief én geen openbare parking, wildparkeren is er verboden.

Een reglement van interne orde (of vroeger het huishoudelijk reglement, reglement van inwendige orde) is de handleiding 
voor het dagdagelijkse leven binnen de mede-eigendom. Het reglement zal deze in goede banen moeten leiden. Het bevat de 
gedrags-, leef- en huiselijke regels die gehanteerd worden binnen het gebouw. Alsook het bedrag van mededinging, 
15-daagse periode van de algemene vergadering, etc.

Dit reglement is bindend voor alle bewoners. Door ‘bewoners’ wordt in dit reglement zowel eigenaars als huurders bedoeld. 
In het bijzonder een belangrijk document voor eigenaar-verhuurder. Het RIO dient u als verhuurder steeds toe te voegen aan 
het huurcontract. De eigenaars-verhuurders zijn gehouden deze tekst hun huurders kenbaar te maken en wordt geadviseerd 
dat deze als addendum bij het huurcontract wordt ondertekend door alle partijen. 

Via deze weg, hartelijke dank voor uw opvolging, medewerking & wederzijds respect ten opzichte van elkaar.

Stemden 'voor' met 8 987 / 8.987 stemmen;

Stemden 'tegen' met 0 / 8.987 stemmen;

Hebben zich 'onthouden' met 0 / 8.987;

Beslissing goedgekeurd met 100% van de stemmen (met 4/5 meerderheid).

Verdeelsleutel: LLBW (Incl.Berg'n-Excl.Parkingen)

Vragen niet stemgerechtigde bewoners met een zakelijk of persoonlijk recht13

Kennisgeving en bespreking van de door niet stemgerechtigde bewoners (met een zakelijk of persoonlijk recht) schriftelijk 
geformuleerde vragen of opmerkingen met betrekking tot de gemeenschappelijke delen.

*Hoofdvereniging: aankoop verbodsborden (loslopende) honden (veroorzaken overlast bv. urineren tegen privatieve 
bloembakken, uitwerpselen op wandelpaden of groenzones, etc.
*Deelvereniging: schoonmaak van de algemene wandelgangen en afvallokalen op kelderniveau én dit op regelmatige basis (1x 
per maand);
*Deelvereniging aankoop pictogrammen van water, elektriciteit en gas op hoofdtoegangsdeuren technsiche lokalen en 
zichtbaarheid in hoofdwandelgangen;

De syndicus dient de vragen en/of opmerkingen met betrekking tot de gemeenschappelijke delen van de houders van een 
persoonlijk en/of zakelijk recht mee te delen aan de algemene vergadering. De syndicus heeft hieromtrent 
vragen/opmerkingen ontvangen (van huurders en/of bewoners).

*Hoofdvereniging: aankoop verbodsborden (loslopende) honden (veroorzaken overlast bv. urineren tegen privatieve 
bloembakken, uitwerpselen op wandelpaden of groenzones, etc., (zie vorige agendapunten aankoop verbodsborden, maar 
ook de gemeente of organisatie bij activiteiten -> meer blauw op straat!)

*Deelvereniging: schoonmaak van de algemene wandelgangen en afvallokalen op kelderniveau én dit op regelmatige basis 
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(1x per maand);
Op afroep zullen de wandelgangen op -1 worden gepoetst. Op eenvoudig verzoek aan de syndicus. 

*Deelvereniging aankoop pictogrammen van water, elektriciteit en gas op hoofdtoegangsdeuren technsiche lokalen en 
zichtbaarheid in hoofdwandelgangen; --akkoord

Stemden 'voor' met 20 514 / 20.514 stemmen;

Stemden 'tegen' met 0 / 20.514 stemmen;

Hebben zich 'onthouden' met 0 / 20.514;

Beslissing goedgekeurd met 100% van de stemmen (met volstrekte meerderheid).

Verdeelsleutel: BASISAKTE

Varia14

We laten op de algemene vergadering steeds opening om varia punten aan bod te laten komen. Op dit agendapunt kunnen 
geen stemmingen worden gehouden. Hier kunnen algemene opmerkingen, suggesties, etc. worden geformuleerd en eventuele 
agendapunten voor de volgende algemene vergadering worden geagendeerd.

*Verbodsborden/signalisatie: Geen publieke parking. Voorbehouden voor bezoekers. Wegsleepregeling van toepassing. De 
vraag stellen aan Woonzorgcentrum om de signalisatie parking duidelijk op te hangen.
*Als tip staan er ook parkeerplaatsen te huur of te koop in de ondergrondse garage

Datum volgende algemene vergadering 15-31/1015

Vastleggen van nieuwe datum onder voorbehoud voor volgende algemene vergadering.
(datum/tijdstip/locatie) Cfr. de 15-daagse periode 15-31/10, Locatie De Tassche en tijdstip +/- 19u00

Vastleggen van nieuwe datum onder voorbehoud voor volgende algemene vergadering.
(datum/tijdstip/locatie) Cfr. de 15-daagse periode

Stemden 'voor' met 20 514 / 20.514 stemmen;

Stemden 'tegen' met 0 / 20.514 stemmen;

Hebben zich 'onthouden' met 0 / 20.514;

Beslissing goedgekeurd met 100% van de stemmen (met volstrekte meerderheid).

Verdeelsleutel: BASISAKTE

Er zijn verder geen punten meer aan de orde en de vergadering wordt afgesloten door de syndicus om 21u30.

De voorzitter en/of de eventuele stemopnemer(s) en/of alle aanwezige mede-eigenaars ondertekenen de notulen van de 
vergadering. De syndicus dankt de mede-eigenaars voor hun aanwezigheid en het gestelde vertrouwen in LOD Vastgoed nv.
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Handtekening van de voorzitter: Voor de syndicus en de secretaris:

Handtekeningen van alle nog aanwezige mede-eigenaars of hun vertegenwoordiger:
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