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1
VERENIGING MEDE-EIGENAARS
Residentie Mara
Vrijheidstraat 48-54
OOSTENDE
Ondernemingsnr: 0866.848.616

Notulen van de schriftelijke besluitvorming der mede-eigenaars op 22/02/2021

01. Goedkeuring van het aanwezigheidsquorum

Aandelen: 5 790,00/10 000,00 - 57,90 %
Eigenaars: 19/35 - 54,29 %

02. Bespreking en beslissing goedkeuring afrekening + balans – verslag van de commissaris van de
rekeningen (meerderheid 1/2 + 1)
Dhr. Van Canneyt heeft in zijn functie van Commissaris der Rekeningen nazicht gedaan van de afrekening, de
facturen en de bankuittreksels. Er werden geen onregelmatigheden vastgesteld.
Voorstel tot goedkeuring van de afrekening en balans per 31/10/2020.
Resultaat stemming punt 02: Voor
Voor: 5 418,00/5 418,00 aandelen - 100,00 %
Tegen: 0,00/5 418,00 aandelen - 0,00 %
Onthouding: 372,00/5 790,00 aandelen - 6,42 %
Namen onthouding: Slenter Lucienne

03. Kwijting aan de syndicus, de commissaris van de rekeningen en de Raad van Mede-eigendom nopens de
afrekening + balans en het algemeen beheer (meerderheid 1/2 + 1)
Voorstel tot kwijting aan de syndicus, de commissaris van de rekeningen en de Raad van Mede-eigendom
nopens de afrekening + balans per 31/10/2020 en het algemeen beheer.
Resultaat stemming punt 03: Voor
Voor: 5 418,00/5 418,00 aandelen - 100,00 %
Tegen: 0,00/5 418,00 aandelen - 0,00 %
Onthouding: 372,00/5 790,00 aandelen - 6,42 %
Namen onthouding: Slenter Lucienne

04. Bespreking en beslissing goedkeuring begrotingsraming – werkingskapitaal en provisies voor de lopende
uitgaven (meerderheid 1/2 + 1)
De begroting werd meegestuurd met de dagorde. De vorige afrekening bedroeg 22.270,98 euro. De nieuwe
begroting bedraagt 19.865,59 euro. Er worden er 2 voorschotten t.b.v. 5.000,00 euro opgevraagd. Er is een
vast werkkapitaal t.b.v. 11.688,72 euro. Samen bedraagt dit 21.688,72 euro. Dit is voldoende om de lopende
kosten te betalen. Voorstel om de huidige provisies te behouden.
Resultaat stemming punt 04: Voor
Voor: 5 418,00/5 418,00 aandelen - 100,00 %
Tegen: 0,00/5 418,00 aandelen - 0,00 %
Onthouding: 372,00/5 790,00 aandelen - 6,42 %
Namen onthouding: Slenter Lucienne
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05. Bespreking en beslissing goedkeuring reglement van interne orde (meerderheid 2/3)
Het ontwerp van reglement van interne orde vindt u in bijlage. Dit kan jaarlijks gewijzigd worden.
Het RIO dient ter beschikking van de huurders te worden gesteld. In de huurovereenkomst moet er naar
verwezen worden naar het RIO en moet vermeld worden dat de huurder er een kopie van ontvangen heeft.
Dit document dient geen deel uit te maken van de huurovereenkomst zelf en dient niet mee geregistreerd
te worden. Voor bestaande contracten dient de verhuurder zijn huurder in kennis te stellen van het feit dat
er een nieuw RIO is, welk hem ook wordt overgemaakt.
Het RIO ligt ter beschikking in het kantoor van de syndicus.
Resultaat stemming punt 05: Voor
Voor: 4 685,00/5 391,00 aandelen - 86,90 %
Tegen: 706,00/5 391,00 aandelen - 13,10 %
Namen tegen: Slenter Lucienne, Corveleyn Yoti
Onthouding: 399,00/5 790,00 aandelen - 6,89 %
Namen onthouding: Sanders Christel, Viane-Boncquet

06. Bespreking en beslissing oprichten reservekapitaal – bepaling van de jaarlijkse bijdrage (meerderheid
2/3)
Huidige stand reservefonds bedraagt 8.852,62 euro. Sinds 1/1/2019 moet de storting in het reservefonds
moet minstens 5% bedragen van de totale gewone gemeenschappelijke lasten van het voorgaande boekjaar.
Deze bedroegen 21.083,78 euro excl. investeringen waarvan 5% = 1.054,19 euro.
Voorstel om de opvraging mee te sturen met het verslag, doch vervaldatum 15/05/2020.
Resultaat stemming punt 06: Voor
Voor: 5 084,00/5 084,00 aandelen - 100,00 %
Tegen: 0,00/5 084,00 aandelen - 0,00 %
Onthouding: 706,00/5 790,00 aandelen - 12,19 %
Namen onthouding: Slenter Lucienne, Corveleyn Yoti

07. Diversen
Datum volgende AV : vrijdag 26/11/2021 om 19.00Hr.

Voor en namens Residentie Mara
IMMO SQUARE
Michel Verleene
Zaakvoerder


