
syndictel 059.30.15.13
fax 059.30.39.33 www.laplage.be

Vereniging van Mede Eigenaars SANDY LANE, c. de broquevillelaan 14 te middelkerke

nodigt u vriendelijk uit op 

die zal plaats hebben op

op locatie

een algemene eigenaarsvergadering

zaterdag 17/03/2018 om 10h00   (einde voorzien 11h00)

brasserie Alias, priorijlaan 32 - Westende

dagorde

01/03/2018

Aanstelling van de voorzitter en de stemopnemer. De syndicus is secretaris. 

1. Samenstelling bureau

Vergadering is geldig als meer dan de helft van de eigenaars aanwezig en/of vertegenwoordigd is én indien zij minstens de
helft van de aandelen bezitten.
Indien niet de helft van het aantal eigenaars aanwezig en/of vertegenwoordigd is, dan beraadslaagt de vergadering toch
geldig indien de aanwezigen en vertegenwoordigden samen meer dan 75% van de aandelen bezitten.

2. Geldigheid van de vergadering

Opmerkingen, aanvullingen op het verslag.  Uitvoering van de beslissingen.

3. Verslag van de vergadering van 18/03/2017

Afrekening 13, over de periode 01/02/2017 - 31/01/2018.
Eventuele toelichting door de syndicus.  Controle van de rekeningen.  Goedkeuring en kwijting.
Aanstelling van een rekeningcommissaris voor het komende boekjaar.

4. Nazicht, goedkeuring en kwijting van de rekeningen

Beslissing om het mandaat te verlengen.
Bepaling van de duurtijd van verlenging (max. 3 jaar).

5. Verlenging mandaat syndicus

Er sijpelt op heel wat plaatsen water doorheen de (zwarte) opgaande randen wat er op wijst dat de onder de tegels gelegen
dichting minstens aan de boord niet meer dicht is.
Studiebureau ABG Beton Consultants uit Kortijk is gevraagd om de balkons te bekijken en een oplossing aan te bieden.
Hugo Wildemeersch van ABG zal op de vergadering toelichting geven over de problematiek en mogelijke herstelwijzen.

6. Balkonranden, betonproblematiek

De terrasmuurtjes brokkelen uit. Aannemer Eric Debruyne zal dit herstellen in de periode april/mei.

7. Terrasmuurtjes herstellen

8. Diversen - voorstellen van eigenaars / huurders
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Indien U de vergadering niet kan bijwonen, laat U dan vertegenwoordigen door een mede-eigenaar of een
persoon van uw keuze.  Een model van volmacht vindt U in bijlage.

Hoogachtend, voor de syndicus,

Stijn de Kievith
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