
FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

[C − 2011/9528]
Rechterlijke Orde. — Notariaat

Bij ministerieel besluit van 8 juli 2011, dat in werking treedt op
1 augustus 2011, is het verzoek tot associatie van de heer Van Sinay, Th.,
notaris ter standplaats Ninove, en van Mevr. Bracke, D., kandidaat-
notaris, om de associatie « Thierry Van Sinay & Daisy Bracke », ter
standplaats Ninove, goedgekeurd.

Mevr. Bracke, D., is aangesteld als geassocieerd notaris ter stand-
plaats Ninove.

Bij ministerieel besluit van 8 juli 2011, dat in werking treedt op
31 juli 2011, is op gezamenlijk verzoek, een einde gesteld aan de
associatie « Thierry Van Sinay & Frederic Convent » ter standplaats
Ninove (Meerbeke) en aan de aanstelling van de heer Convent,
Frederic, als geassocieerd notaris ter standplaats Ninove (Meerbeke).

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met
individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze
bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief
aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te
worden toegezonden.
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[C − 2011/35552]

22 JUNI 2011. — Ministerieel besluit tot aanpassing van de termijn waarbinnen de overeenkomst tussen de niet–
professionele sportbeoefenaar en de sportvereniging kan worden beëindigd voor wat Vrije Vlaamse
Recreatiesporten 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;

Gelet op het verzoek van Vrije Vlaamse Recreatiesporten vzw op 10 en 26 mei 2011 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 Vrije Vlaamse
Recreatiesporten VZW, De Schans 21, te 3945 Ham, als volgt bepaald :

1 oktober–31 december

De vrijheidsaanvraag heeft uitwerking op 1 januari.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Brussel, 22 juni 2011.

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

SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE

[C − 2011/9528]
Ordre judiciaire. — Notariat

Par arrêté ministériel du 8 juillet 2011, entrant en vigueur le
1er août 2011, la demande d’association de M. Van Sinay, Th., notaire à
la résidence de Ninove, et de Mme Bracke, D., candidat-notaire, pour
former l’association « Thierry Van Sinay & Daisy Bracke », avec
résidence à Ninove, est approuvée.

Mme Bracke D., est affectée en qualité de notaire associée à la
résidence de Ninove.

Par arrêté ministériel du 8 juillet 2011, entrant en vigueur le
31 juillet 2011, à la demande conjointe, il est mis fin à l’association de
« Thierry Van Sinay & Frederic Convent » à la résidence de Ninove
(Meerbeke) et à la désignation de M. Convent, F., comme notaire associé
à la résidence de Ninove (Meerbeke).

Le recours en annulation des actes précités à portée individuelle peut
être soumis à la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat
endéans les soixante jours après cette publication. La requête doit être
envoyée au Conseil d’Etat (adresse : rue de la Science 33, 1040 Bruxel-
les), sous pli recommandé à la poste.
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