VERGADEREN IN CORONA-TIJDEN 2021.
UITZONDERLIJKE CORONA-MAATREGELEN.
Gebruik uw STEMBRIEF – geef een VOLMACHT !
Omwille van de recent versoepelde CORONA-maatregelen kunnen wij de fysieke vergaderingan vanaf 15/06
geleidelijk terug inplannen. Dit dient binnen kort tijdsbestek en in volle vakantieperiode te gebeuren;
hetgeen de zaken opnieuw bemoeilijkt. Ook het aantal beschikbare erkende zalen is helaas erg beperkt.
Deze uitzonderlijke omstandigheden vragen dan ook een uitzonderlijke aanpak. Om deze oefening tot een
goed einde te brengen passen we de Herstelwet Van Quickenborne (24/12/2020) toe.
Deze wet laat toe om de getroffen vergaderingen te annuleren en naar 2022 over te dragen.
- Wij geven in 2021 voorrang aan dringende vergaderingen; opstartvergaderingen voor nieuwe VME’s
en de vergaderingen van VME’s die tot tweemaal toe werden getroffen.
- Deze komen bovenop de reguliere vergaderingen van het najaar. In de planning wordt dat een extra
last. Dat betekent echter dat ook overdag op weekdagen wordt vergaderd en bij kleinere gebouwen
digitaal; hybride of met schriftelijke stemming wordt gewerkt.
- Indien men niet kan deelnemen wordt nadrukkelijk gevraagd om het stemformulier te gebruiken of
volmacht te geven. We proberen elke weder-oproep zo te voorkomen.
Waaraan te denken voor “veilig vergaderen”:
- Elke deelnemer aan de vergadering begeeft zich in een omgeving met verschillende sociale bubbels
met gezondheidsrisico.
- Wijzelf lopen risico om in geval van quarantaine onze activiteiten te moeten staken.
- Daarom wordt uitsluitend vergaderd onder strikte maatregelen/vergaderafspraken van de sector (zie
de achterzijde).
- Zaaluitbaters krijgen een homologatie op basis van de genomen matregelen en beschikbare m² per
persoon.
- Digitale vergaderingen alleen zijn momenteel niet wettelijk geregeld; deze zullen worden ondersteund
met een schriftelijke stemming.
Afhankelijk van de aard van de vergadering ontvangt u bij (of na) uw uitnodiging een volmacht- en
stemformulier; desgevallend een uitgewerkte vergaderagenda vooraf. In dat geval kan u de agendapunten
vooraf doornemen en indien u niet kan deelnemen een volmacht geven of schriftelijk stemmen (formulier
binnen 21 dagen terugbezorgen !).
Voor meer informatie over uw gebouw en de behandelde punten verwijzen we naar uw klantenzone op
onze website www.hdk-info.be (URL: https://klanten.hdk-info.be/login/). Indien u uw gebruikersaccount
nog niet hebt aangemaakt is het aanbevolen om dat nu te doen.
Dank voor uw loyale deelname en hou het gezond.
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Om uw gebouw goed te beheren wordt vandaag veilig en
geldig vergaderd. Daarom verzoeken wij u uitdrukkelijk
om een volmacht te geven en/of het stemformulier
ondertekend te bezorgen als u niet aanwezig kan / wil zijn.

/ COVID19
VERGADERAFSPRAKEN - VOLMACHT - STEMFORMULIER

De overheid laat vergaderingen voor Mede-Eigendom sinds 15 juni 2021 terug toe onder zeer
strikte voorwaarden. Aangezien dit gebeurt buiten uw sociale ‘bubbel’ moeten volgende
maatregelen strikt nageleefd worden.
Indien deze afspraken niet worden nageleefd wordt de vergadering gestaakt.
•
•
•
•
•
•
•
•
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•

Kom op tijd en wacht op instructies van de organisator
Wacht op toelating vooraleer de zaal te betreden
Per kavel wordt slechts één eigenaar verwacht
Draag een mondmasker en ontsmet uw handen vooraf
Hou voldoende afstand; voor tijdens en na de vergadering (minstens 1,5 meter)
Schud geen handen
Voorzie eigen schrijfgerief voor handtekenen van aanwezigheidslijst en stemformulier
Breng de afdruk van de agenda en uw eigen stemformulier mee
Blijf thuis en geef een volmacht als u zelf of als een gezinslid ziekteverschijnselen heeft
Volg de instructies van de syndicus / uitbater.

Deze maatregelen nemen wij voor u:
• Een ruimte ingedeeld volgens de afstandsregels (NB zit- of staanplaatsen)
• Verluchten en ontsmetten van de vergaderruimte; voor, tijdens en na de vergadering
• Ontsmettingsgel voor de handen
• Vergaderduur is beperkt tot maximaal 1,5 uur
De syndicus kan mensen die zich niet aan deze maatregelen houden weigeren.
• Het maximum van 1 deelnemer per kavel zal strikt worden toegepast.
• Mensen met ziekteverschijnselen worden niet toegelaten tot de vergadering.
Op deze manier willen wij het voor u; uw naasten; onze andere klanten en onze
medewerkers veilig houden met minste risico en een maximaal resultaat.
Mocht zich een incident mbt Covid-19 voordoen zijn wij genoodzaakt de gegevens van de
aanwezige eigenaars te melden. Wij rekenen op ieders begrip en positieve inzet.
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