Heist op den Berg, december 2021,

BERICHT AAN ONZE KLANTEN
Beheren en Verzekeren

betreft: Covid19 – en vergaderen december 2021

Beste klant,
Beste eigenaars,

De maatregelen welke na het laatste crisisoverleg werden genomen zijn vanaf 01/12 ook voor onze sector
van toepassing. Het kabinet van binnenlandse zaken besliste om vanaf die datum om de Algemene
Vergaderingen tot nadere datum te verbieden.
Enkel een digitaal aanbod mag worden gelanceerd. Helaas is de digitale veragdering wettelijk nog niet
voldoende geregeld. Wij wachten nog op een herstelwet die ‘digitaal vergaderen’ combineert met een
versoepelde ‘schriftelijke stemming’.
De digitale vergadering heeft ondertussen zijn nut bewezen bij kleine gebouwen en voor vergaderingen
met een beperkte agenda. Maar zij kan uiteraard geen statutaire fysieke vergadering vervangen.
De vergaderingen blijven zoveel mogelijk doorgaan, maar dan omgebouwd naar een digitale versie,
aangevuld met schriftelijke stemming. Sommige eigenaars zullen niet kunnen deelnemen omdat zij
onvoldoende met internet vertrouwd zijn; maar zij kunnen dan in elk geval van de schriftelijke stemming
gebruik maken.
De nodige informatie wordt zoveel mogelijk vooraf gedeeld op onze website in uw klantenzone
(https://klanten.hdk-info.be/login/ ) en met email of brief. Elke eigenaar blijft nadien op de hoogte met
verslag. Zo proberen we tegmoet te komen aan de vraag voor overleg en ook de hinder voor onze
klanten zo beperkt mogelijk te houden.
Het is uiteraard niet evident om deze beslissing te nemen, maar de omstandigheden vandaag laten geen
andere keuze. Gelieve er rekening mee te houden dat door deze extra handelingen de administratie mbt
verslagen en teksten en ook acties enige vertraging kunnen oplopen. We vragen daarvoor dan ook ieders
begrip.
Voor meer informatie of overleg kan u contact nemen tijdens de kantooruren met uw relatiebeheerder
op 015/244525. Ondertussen hopen wij samen met u op een rustig en veilig jaareinde en een hoopvol
nieuw jaar.
Met vriendelijke groet,

Team-HDK
Bart Fierens
syndicus
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