
Gelet op het ministerieel besluit van 5 februari 2007 houdende
benoeming van de leden van het Beheerscomité van de Centrale Dienst
voor sociale en culturele actie van het Ministerie van Landsverdedi-
ging, zoals het werd gewijzigd,

Besluit :

Artikel 1. De personen waarvan de namen volgen, worden aange-
wezen als leden van het Beheerscomité van de Centrale Dienst voor
sociale en culturele actie van het Ministerie van Landsverdediging voor
een periode van vier jaar, te rekenen vanaf 1 februari 2011.

§ 1. Leden van het Ministerie van Landsverdediging en van de
instellingen van openbaar nut die onder dat Ministerie ressorteren :

a) Luitenant-kolonel MAB Lieven LAGAEYSSE (KAB CHOD)

b) Kolonel van het Vliegwezen SBH Roland TEHEUX (ACOS
Ops&Trg)

c) Korvetkapitein MAB Martin VAN CLEVEN (DGMR)

d) Kolonel MAB John CUVILLIER (DGHR)

e) Mevr. Chantal OCHELEN, adviseur (DGHR)

f) Majoor Guy BECKERS (ACOS WB)

§ 2. Vertegenwoordigers van de syndicale organisaties in uitvoering
van artikel 5, § 1, 2° van de voornoemde wet van 10 april 1973 :

1. Voor de Algemene Centrale van het Militair Personeel : De heer
Emmanuel JACOB

2. Voor de Algemene Centrale van de Openbare Diensten : De heer
Dirk DEBOODT

3. Voor het Algemeen Christelijk Vakverbond - Openbare Diensten :
De heer Christian NETEN

4. Voor het Vrij Syndicaat van het Openbaar Ambt : Mevr. Cindy
WILLEM

§ 3. Vertegenwoordigers van de syndicale organisaties in uitvoering
van artikel 5, § 1, 3° van de voornoemde wet van 10 april 1973 :

1. Voor de Algemene Centrale van de Openbare Diensten : Mevr. Renée
NULENS

2. Voor het Algemeen Christelijk Vakverbond - Openbare Diensten :
Mevr. Hilde DE LEEUW

3. Voor het Vrij Syndicaat van het Openbaar Ambt : De heer Jan
KERKHOFS

Art. 2. Het ministerieel besluit van 5 februari 2007 houdende
benoeming van de leden van het Beheerscomité van de Centrale Dienst
voor sociale en culturele actie van het Ministerie van Landsverdedi-
ging, zoals het werd gewijzigd, wordt opgeheven.

Brussel, 25 januari 2011.

P. DE CREM

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION
GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

VLAAMSE OVERHEID

[C − 2011/35089]

25 JANUARI 2011. — Ministerieel besluit tot aanpassing van de termijn waarbinnen de overeenkomst tussen de
niet–professionele sportbeoefenaar en de sportvereniging kan worden beëindigd voor wat Sporta-federatie
VZW betreft

De Vlaamse Minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport,

Gelet op het decreet van 24 juli 1996 tot vaststelling van het statuut van de niet-professionele sportbeoefenaar,
inzonderheid op artikel 3;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2009 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van
de Vlaamse Regering, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009, 6 juli 2010 en 7 juli 2010;

Vu l’arrêté ministériel du 5 février 2007 portant nomination des
membres du Comité de gestion de l’Office central d’action sociale et
culturelle du Ministère de la Défense, tel qu’il a été modifié,

Arrête :

Article 1er. Les personnes dont les noms suivent sont désignées
comme membres du Comité de gestion de l’Office central d’action
sociale et culturelle du Ministère de la Défense pour une période de
quatre ans à dater du 1er février 2011.

§ 1. Membres du personnel du Ministère de la Défense et des
organismes d’intérêt public relevant de ce Ministère :

a) Lieutenant-colonel BAM Lieven LAGAEYSSE (CAB CHOD)

b) Colonel d’Aviation BEM Roland TEHEUX (ACOS Ops&Trg)

c) Capitaine de Corvette BAM Martin VAN CLEVEN (DGMR)

d) Colonel BAM John CUVILLIER (DGHR)

e) Mme Chantal OCHELEN, conseiller (DGHR)

f) Major Guy BECKERS (ACOS WB)

§ 2. Représentants des organisations syndicales en exécution de
l’article 5, § 1er, 2° de la loi du 10 avril 1973 précitée :

1. Pour la Centrale générale du Personnel Militaire : M. Emmanuel
JACOB

2. Pour la Centrale générale des Services publics : M. Dirk DEBOODT

3. Pour la Centrale des Syndicats chrétiens - Services publics :
M. Christian NETEN

4. Pour le Syndicat libre de la Fonction publique : Mme Cindy
WILLEM

§ 3. Représentants des organisations syndicales en exécution de
l’article 5, § 1er, 3° de la loi du 10 avril 1973 précitée :

1. Pour la Centrale générale des Services publics : Mme Renée
NULENS

2. Pour la Centrale des Syndicats chrétiens - Services publics :
Mme Hilde DE LEEUW

3. Pour le Syndicat libre de la Fonction publique : M. Jan KERKHOFS

Art. 2. L’arrêté ministériel du 5 février 2007 portant nomination des
membres du Comité de gestion de l’Office central d’action sociale et
culturelle du Ministère de la Défense, tel qu’il a été modifié est abrogé.

Bruxelles, le 25 janvier 2011.

P. DE CREM
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Gelet op de fusie tussen Vlaamse Katholieke Sportfederatie – Omnisport VZW, Vlaamse Katholieke Sportfederatie
Volley VZW en Koninklijke Vlaamse Katholieke Tafeltennisfederatie VZW in 2002 tot Sporcrea VZW en de fusie per
1 januari 2010, waarbij Sporcrea VZW wordt opgeslorpt door Sporta-federatie VZW;

Gelet op het verzoek van Sporta-federatie VZW op 8 december 2010 om de data voor de opzegging van de
overeenkomst aan te passen aan de behoeften van haar sporttak; dat niets zich verzet tegen de inwilliging van dit
verzoek,

Besluit :

Artikel 1. De in artikel 3, § 1, derde lid, van het decreet van 24 juli 1996 tot vaststelling van het statuut van de
niet-professionele sportbeoefenaar bepaalde data voor de opzegging van de overeenkomst worden voor Sporta-
federatie VZW, Geneinde 2 te 2260 Westerlo, als volgt bepaald :

Tennis : 1 januari – 28 februari

De vrijheidsaanvraag heeft uitwerking op 1 maart.

Tafeltennis : 1 april – 31 mei

De vrijheidsaanvraag heeft uitwerking op 1 juni.

Volleybal : 1 mei – 30 juni

De vrijheidsaanvraag heeft uitwerking op 1 juli.

Basketbal : 1 augustus – 30 september

De vrijheidsaanvraag heeft uitwerking op 1 oktober.

Zwemmen : 1 augustus – 30 september

De vrijheidsaanvraag heeft uitwerking op 1 oktober.

Art. 2. Het ministerieel besluit van 16 januari 1997 tot aanpassing van de termijn waarbinnen de overeenkomst
tussen de niet-professionele sportbeoefenaar en de sportvereniging kan worden beëindigd voor wat de Koninklijke
Vlaamse Katholieke Tafeltennisfederatie VZW betreft, wordt opgeheven.

Art. 3. Het ministerieel besluit van 16 januari 1997 tot aanpassing van de termijn waarbinnen de overeenkomst
tussen de niet-professionele sportbeoefenaar en de sportvereniging kan worden beëindigd voor wat de Vlaamse
Katholieke Sportfederatie Volley VZW betreft, wordt opgeheven.

Art. 4. Het ministerieel besluit van 7 februari 1997 tot aanpassing van de termijn waarbinnen de overeenkomst
tussen de niet-professionele sportbeoefenaar en de sportvereniging kan worden beëindigd voor wat de
V.K.S.-Omnisport VZW betreft, wordt opgeheven.

Art. 5. Het ministerieel besluit van 2 juli 1997 tot aanpassing van de termijn waarbinnen de overeenkomst tussen
de niet-professionele sportbeoefenaar en de sportvereniging kan worden beëindigd voor wat de Koninklijke Vlaamse
Katholieke Tafeltennisfederatie VZW betreft, wordt opgeheven.

Art. 6. Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Brussel, 25 januari 2011.

De Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport,
Ph. MUYTERS

*

VLAAMSE OVERHEID

[2011/35033]
Provincie Limburg. — Ruimtelijke Ordening. — Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

HALEN. — Bij besluit van 25 november 2010 heeft de deputatie van de provincie Limburg het gemeentelijk
ruimtelijk uitvoeringsplan « Zonevreemde recreatie », dat definitief werd vastgesteld door de gemeenteraad van Halen
in zitting van 6 september 2010 en dat een toelichtingsnota met de bestaande feitelijke en juridische toestand,
stedenbouwkundige voorschriften en de grafische plannen bevat, goedgekeurd.

*

VLAAMSE OVERHEID

[2011/35026]

Provincie Limburg. — Ruimtelijke Ordening. — Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

DIEPENBEEK. — Bij besluit van 9 december 2010 heeft de deputatie van de provincie Limburg het gemeentelijk
ruimtelijk uitvoeringsplan « Partiële herziening van het BPA « Verruimd centrum » », dat definitief werd vastgesteld
door de gemeenteraad van Diepenbeek in zitting van 13 september 2010 en dat een toelichtingsnota, een plan bestaande
toestand, de stedenbouwkundige voorschriften en een bestemmingsplan bevat, goedgekeurd.
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