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Bericht van het Bestuur
Samenvatting
KVGN, hèt platform voor de gaswereld.
De KVGN is een personenvereniging voor belangrijke spelers in de gaswereld zoals producenten,
leveranciers, netbeheerders, bestuurders, specialisten, politici, beleidsmakers en regelgevers.
Nederland is één van de grootste gasleveranciers van Europa. De kennis over gas is hier in alle
facetten volop aanwezig: in de energiebedrijven, in de gasindustrie en bij de KVGN. De KVGN
vertegenwoordigt Nederland in de International Gas Union.
KVGN Jaarvergadering en het aansluitende Symposium”Rethinking our business from the outside in”
werden op 1 oktober 2015 op uitnodiging van ENECO in het Hoofdkantoor te Rotterdam.
Tijdens deze jaarvergadering werden de jaarstukken 2014 en de begroting 2016 goedgekeurd en
vastgesteld. Voorts vonden benoemingen plaats. Meer informatie over beide bijeenkomsten treft u
aan verder in het verslag.
KVGN Symposia
Op 14 januari werd de KVGN Nieuwjaarsbijeenkomst gehouden. Deze bijeenkomsten worden goed
bezocht door beleidsmakers, al dan niet lid van de KVGN, en zijn bedoeld om elkaar al het goede
voor het komende jaar toe te wensen, zakelijk bij te praten en contacten te leggen. “DE ontbrekende
Gasparagraaf in het Energieakkoord” was het onderwerp van het op 9 april gehouden KVGN
Symposium. Het op 18 november georganiseerde symposium had als onderwerp “Gastechnologie,
Innovaties in de Gassector”. Tenslotte vonden 2 april en 24 juni op 27 november KVGN Café
bijeenkomsten plaats. In het algemeen ligt de deelname aan de Symposia tussen de 40 en 60
deelnemers. Verder in het verslag treft u meer details over de symposia.
Sectie Senioren
Ook de Sectie Senioren manifesteert zich door aantrekkelijke dagen voor haar leden te organiseren.
Deze bijeenkomsten worden door de Senioren drukbezocht. Meestal is de helft van het aantal
Senioren aanwezig.
KVGN Nieuwsbrief
Een belangrijk middel ter verstrekking van informatie is de wekelijkse verspreiding van de digitale
KVGN nieuwsbrief. De KVGN had met Energeia de afspraak om deze KVGN Nieuwsbrief samen te
stellen. Energeia is evenwel overgenomen door het Financiële Dagblad. En deze krant wilde de relatie
met de KVGN alleen voortzetten wanneer per lid een volledig abonnement zou worden betaald. Dit
was voor de KVGN onbespreekbaar. Het Bestuur prijst zich gelukkig om in Howards Home een
nieuwe partner te hebben gevonden die de KVGN Nieuwsbrief wel tegen een acceptabele prijs kan
verzorgen. Uit herhaaldelijk mondeling of per e-mail gegeven reacties kan worden opgemaakt dat
deze digitale dienstverlening zeer op prijs wordt gesteld.
International Gas Union
De KVGN is Charter Member van de IGU. De KVGN is daarmee de organisatie die de verbindende
functie vervult tussen de nationale organisaties en de IGU. De KVGN is in zekere zin ook het platform
waar, niet alleen procedureel maar ook inhoudelijk, de wegen van nationale en internationale
informatiestromen elkaar kruisen. De KVGN is via haar vertegenwoordigers in de IGU het
communicatiecentrum en coördinatiepunt. De coördinatie houdt onder andere in het afstemmen en
vertalen van nationale prioriteiten in de inbreng in de IGU-organen.
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Tal van vertegenwoordigers van Nederlandse bedrijven hebben daartoe gedurende de triënnia
namens de KVGN zitting in IGU commissies. Eén keer per jaar komen deze vertegenwoordigers bijeen
teneinde het werk in hun commissies te bespreken en zo nodig overlappingen te voorkomen. Gertjan
Lankhorst, voorzitter KVGN, is “IGU-Regio Coordinator Europe”. Voorts is Marcel Kramer, oudvoorzitter KVGN, “IGU-Regio Coordinator Commonwealth Independent States-CIS”. Zij zijn daarmee
twee van de vijf IGU Regio Coordinatoren. De andere drie Coordinatoren betreffen “Asia and Asia
Pacific”, “North America”and “Latin America and the Caribbean”. Als voorzitter van de KVGN heeft
Gertjan Lankhorst tevens als member zitting in de Executive Committee en Council van de IGU. De
Secretaris, Rob Doets, heeft als deputy member zitting in de Executive Committee en als member in
Council. In de Jaarvergadering van 1 oktober is hij hierin opgevolgd door Hansch van der Velden,
Gasunie. Voorts vervulde de KVGN tot begin juni de voorzitterschappen van de IGU hoofdcommissie
PGC D “LNG” in de persoon van Dirk van Slooten, Vopak Holding, en van Task Force 3 “Geopolitics
and Natural Gas” in de persoon van Geert Greving, GasTerra. Daarin bijgestaan door Feikje
Wittermans, VOPAK, als secretaris PGC D, en Rik Komduur, GasTerra, als secretaris Task Force 3. In
begin juni begon n.l. een nieuw triënnium “WGC2018” onder het Presidentschap van de AGA
Gedurende dit triënnium vervult Ulco Vermeulen, Gasunie, het voorzitterschap van PGC B “Strategy”
en is Hansch van der Velden inkomend voorzitter van PGC E ”Marketing and Communication. Uit
deze nauwe betrokkenheid tussen KVGN en IGU blijkt de waardering van de IGU voor de inzet van de
KVGN en van de daarbij betrokken organisaties. Uitvloeisel daarvan is dat Rob Doets tijdens de
Councilvergadering die voorafging aan het Wereld Gas Congres-WGC2015 werd benoemd tot
Honorary Member of the IGU.
Stichting WGC2006
Deze Stichting heeft als doelstelling het batig saldo van de in 2006 gehouden congres/tentoonstelling
WGC2006 te bestemmen voor die activiteiten, die door het bestuur van de Stichting “in voldoende
mate worden geacht te sporen met (de geest van) de doeleinden van de “oude” Stichting WGC2006
en ook door de Founding Fathers (GasTerra, Gasunie, EnergieNed en KVGN) als zodanig in voldoende
mate aanvaardbaar worden bevonden.” Het Bestuur wordt gevormd door degenen die lid van het
bestuur van de KVGN zijn. Verder in het verslag treft u daarover nadere informatie.
Jonge Talent Aanmoedigingsprijzen
Deze prijzen zijn ingesteld door de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen. Zij zijn
“ter bevordering van het onderwijs in de technische en exacte vakken en andere voor de
Nederlandse samenleving en economie van belang zijnde disciplines aan Nederlandse instellingen
voor wetenschappelijk onderwijs”. De prijzen bestaan uit elk een som geld te weten € 500. De prijzen
worden jaarlijks veelal door de heer A. Rinnooy Kan, Voorzitter van de Koninklijke Hollandsche
Maatschappij der Wetenschappen, uitgereikt. Het bestuur van de KVGN heeft in 2010 besloten
enkele van deze prijzen te sponsoren. En wel voor de disciplines “Chemische Technologie,
Werktuigbouwkunde, Civiele Techniek en Maritieme Techniek” waarbinnen is gekozen voor een
BScrichting die verdere verdieping in de aardgas waardeketen (exploratie, transport -pijp of schip- ,
opslag en toepassing) mogelijk maakt. De gelden hiervoor worden ter beschikking gesteld door de
Stichting WGC2006. Een negental van deze KVGN-prijzen zijn op 28 november uitgereikt.
Financieel verslag
Het jaar werd afgesloten met een positief resultaat van € 1.586.
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Jaarvergadering en Symposia
De presentaties die hierna staan vermeld kunt u lezen via www.kvgn.nl onder “Bibliotheek ->
Plaatsgehad hebbende bijeenkomsten”.
Jaarvergadering
Op 1 oktober heeft op uitnodiging van ENECO in het hoofdkantoor de KVGN Jaarvergadering en het
aansluitende symposium “Rethinking our business from the outside in” plaatsgevonden.
Voorzitter Gertjan Lankhorst ging in zijn Jaarrede in op de in het hiervoor weergegeven “Bericht van
het Bestuur” genoemde onderwerpen.
Rob Doets, Secretaris/Bestuurslid, trad in beide hoedanigheden af. Hij was herbenoembaar maar gaf
het bestuur aan dat hij vond dat een jongere de kar moest gaan trekken. Voorts traden af Gertjan
Lankhorst als Voorzitter (volgens schema niet herbenoembaar), en Kees-Jan Rameau als Bestuurslid
(herbenoembaar). Tenslotte gaf Joost Haenen aan zich te willen terugtrekken als Bestuurslid. De
Algemene Ledenvergadering was het eens met het Bestuur dat het ongewenst was dat zowel de
Secretaris als de Voorzitter gelijktijdig zouden aftreden. Vandaar dat men het verzoek van het
Bestuur onderschreef om in afwijking van het schema van aftreden Gertjan voor een periode van één
jaar te herbenoemen als Voorzitter. Samenvattend werden conform de voordrachten (her)benoemd:
•
•
•
•

Gertjan Lankhorst, CEO GasTerra, als Voorzitter voor de duur van één jaar.
Kees-Jan Rameau, Lid Raad van Bestuur ENECO, als Bestuurslid,
Hansch van der Velden, Director Corporate Communications Gasunie, als Secretaris
KVGN/Bestuurslid en
Thijs Starink, Director Asset Management EBN als Bestuurslid.

Aftreden en aantreden van bestuursleden gaan in de dag na de Algemene Leden Vergadering.
Tijdens het huishoudelijk gedeelte werden het Jaarverslag 2014, het Financieel Verslag 2014 en de
Begroting 2016 goedgekeurd en vastgesteld. Aan het einde van de Jaarvergadering deelde Gertjan
Lankhorst mee dat het bestuur besloten heeft Rob Doets vanwege zijn bijzondere verdiensten en
inzet voor de KVGN te benoemen tot Erelid van de KVGN.
“Rethinking our business from the outside in” symposium, aansluitend aan de Jaarvergadering
Het Symposium werd geopend door Gertjan Lankhorst, die daarna de volgende sprekers
introduceerde:
•
•
•
•
•

Welkom en speech door Kees-Jan Rameau, namens gastheer ENECO
Frank van Ooijen, Corporate Director Communication and Sustainability, Friesland Campina,
sprak over “The outside-in Perspective in the World of Foods- Some Lessons learned”,
Hans Valk, Directeur Innovations & Ventures ENECO, over “De Toekomst van het
energiebedrijf: Energy as a Service”,
Jasper Snijder, Director New Business KPN, sprak over “Key Success Factors For Internet and
Things market development”,
Jorg Gigler, Directeur TKI. Hij ging in op de “Voortgang en resultaten Topconsortium voor
Kennis en Innovatie Gas”,
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•

•

Voorts gingen Gertjan Lankhorst als Voorzitter KVGN en Jörg Gigler in op hetgeen tot nu toe
sinds het KVGN Symposium van 9 april jl. in verschillende gedachten wisselingen is bereikt bij
het vormgeven van een Gasparagraaf voor het Energieakkoord.
Tot slot sprak Rob Doets de aanwezigen toe ter gelegenheid van zijn aftreden als Secretaris
KVGN.

Na afloop van elke voordracht vond een geanimeerde discussie plaats.
Het geheel werd afgesloten met geanimeerd netwerken gedurende een apéritief en diner.
Overige KVGN Symposia
In het verslagjaar zijn naast het hiervoor vermelde symposium nog drie KVGN - symposia
georganiseerd, te weten op 22 januari, op 1 mei en op 20 november.
KVGN Nieuwjaarsbijeenkomst gehouden op 14 januari
De bijeenkomst vond plaats in De Nieuwe of Littéraire Sociëteit De Witte in Den Haag. Tijdens deze
bijeenkomst:
•
•
•

hield Jerôme Ferrier, President International Gas Union, een speech “Growing together
towards a friendly planet”,
waarna Mark Dierikx, Directeur-Generaal Energie, Telecom en Mededinging, sprak over “Het
Gasbeleid van Nederland”,.
Tenslotte hield Hans de Boer, Voorzitter VNO-NCW, een voordracht getiteld “Toekomst van
Nederland als investeringsbestemming energie-intensieve industrie”..

Hierna werd druk gebruik gemaakt om tijdens het apéritief en diner elkaar geluk te wensen voor het
nieuwe jaar en te netwerken.
KVGN Symposium “De Ontbrekende Gasparagraaf in het Energieakkoord”, gehouden op 9 april
Het symposium vond plaats in Hilton Royal Parc Soestduinen. Over het onderwerp was al veel gezegd
en zeker ook over de vraag waarom er in het Energieakkoord zo weinig over gas staat vermeld.
Voorbereidingen tot het symposium werden gedaan in het KVGN Café van 2 april. Tijdens het
symposium is getracht een antwoord te formuleren op de vraag wat in het Energieakkoord zou
moeten staan en wat de Gassector aan Ed Nijpels, Voorzitter Borgingscommissie Energieakkoord kan
aanbieden om de doelstellingen over verduurzaming waar te maken. De deelnemers aan het
symposium hebben geholpen een aanzet te geven tot het beantwoorden van die vraag door actief
deel te nemen aan de discussies in kleinere groepen. Tijdens het symposium werd door:
•

•

Prof. Dr. Wim Turkenburg, Copernicus Institute of Sustainable Development, Utrecht
University/ Wim Turkenburg Energy and Environment Consultancy, een inleiding gehouden
over “Aardgas, klimaatverandering en de toekomst van de energievoorziening”,
Daarna waren er werksessies over
o “Innovatie” met Raymond Gense, Director Future Technology & Public Affairs Pon,
als moderator;
o “Gas in de gebouwde omgeving” met Jörg Gogler, Directeur TKI Gas & Coördinator
Systeemintegratie, als moderator;
o “ETS en de impact daarvan op het gebruik van Gas versus Kolen” met Hans
Schoenmakers, Directeur ROAD/Director Corporate Communication EON, als
moderator;
6

o

•

“Opschalen hernieuwbare energieopwekking en decentrale energie opwekking” met
als moderator Kees den Blanken, Directeur COGEN nEderland.
Tot slot werd een presentatie gegeven door Ed Nijpels, Voorzitter “Borgingscommissie
Energieakkoord”.

De bijeenkomst werd weliswaar met een geanimeerde discussie afgesloten, maar de discussies
waren zeker nog niet afgerond. Tijdens een bijeenkomst op 24 juni 2015 werd in een KVGN Café
hieraan een vervolg gegeven.
KVGN Symposium “Gastechnologie, Innovaties in de Gassector”, gehouden op 18 november
Het symposium werd gehouden in Hilton Royal Parc Soestduinen. Tijdens deze bijeenkomst hebben
de volgende sprekers hun licht laten schijnen over het onderwerp :
•
•
•
•

•

“Vergassing via het torrefractieproces – pilot project” door Robin Post van der Burg,
Cofounder Torrgas
“Power to Gas – resultaten demonstratieproject in Rozenburg” door Albert van der Molen,
strateeg asset management, Stedin
“Gasdistributie 2.0 – procesinnovatie” door Dave Oesterholt, expert DNV GL
“De wijk van de toekomst- systeemintegratie” door Esther Hardi, Alliander  “
Inspectierobot
voor gasleidingen-van idée naar prototype” door Kees Pulles, Senior Consultant KIWA
TEchnology
“Hybride warmtepompen – gas en electriciteit hand in hand” door Peter Wagener, voorzitter
Dutch Heat Pump Association

Ook nu was sprake van een uitvoerige en geanimeerde discussie.
Bijeenkomsten van de Sectie Senioren
De leden van de Sectie Senioren KVGN kwamen dit jaar twee keer bijeen en wel op 15 maart en
21 oktober. Het eerste bezoek werd op 15 maart gehouden in Lieshout met een bezoek aan de
Warmte Kracht Centrale van Bavaria. De bijeenkomst werd afgesloten met een gezamenlijke lunch.
Op 21 oktober werd het LNG/CNG tankstation in Berkel-Enschot bezocht. De heer Hendriks gaf
daarbij een toelichting. Het was de bedoeling dat Henk Verbeek, Seniorlid, een inleiding “Nasleep
CNG Busbrand” zou geven. In verband met ziekte werd deze inleiding gehouden door de secretaris
Rob Aptroot. De bijeenkomst is afgesloten met een gezamenlijke lunch.
De bijeenkomsten van de Senioren KVGN blijven voor de oudere generatie gasmensen nog altijd
interessant, hetgeen ook blijkt uit de enthousiaste reacties. Helaas was de laatste bijeenkomst niet
zo goed bezocht.
International Gas Union
De International Gas Union (IGU) heeft ten doel het bevorderen van vermeerdering en verspreiding
van kennis. Deze kennis betreft winning, bewerking, transport, distributie, marketing en
milieuaspecten van aardgas. Niet te vergeten daarbij alle andere relevante onderdelen van de
bedrijfsvoering in de bedrijfskolom aardgas. De IGU vult deze functie in met name door het
organiseren van een driejaarlijkse mondiale conferentie en het fungeren als platform voor de
aardgasbusiness voor de internationale energiebranche. De rol van de KVGN in de IGU is in de eerste
plaats dat de KVGN reeds vanaf 1931 het jaar van oprichting van de IGU als zogeheten Charter
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member formeel als representatieve organisatie van de Nederlandse gasindustrie optreedt en op
grond daarvan het lidmaatschap van de IGU uitoefent. Daarmee heeft de KVGN het recht om
Nederland in de IGU te vertegenwoordigen. De KVGN treedt op als de organisatie die de verbindende
functie vervult tussen de nationale organisaties en de IGU. De KVGN is in zekere zin ook het platform
waar, niet alleen procedureel maar ook inhoudelijk, de wegen van nationale en internationale
informatiestromen elkaar kruisen. De KVGN is via haar vertegenwoordigers in de IGU het
communicatiecentrum en coördinatiepunt. De coördinatie houdt onder andere in het afstemmen en
vertalen van nationale prioriteiten in de inbreng in de IGU-organen. Tal van vertegenwoordigers van
Nederlandse bedrijven hebben gedurende het triënnium 2012-2015 namens de KVGN zitting in IGU
commissies. Het is de gewoonte dat de KVGN jaarlijks één keer een bijeenkomst met deze personen
organiseert om elkaar te informeren en desgewenst te adviseren over hetgeen in ieders commissie
speelt. Op deze wijze worden ook doublures voorkomen. Deze bijeenkomst heeft 22 mei 2014
plaatsgevonden. Verder in het verslag treft u de namen aan van degenen die namens de KVGN in IGU
Commissies zitting hebben gedurende het triënnium 20122015. Deze commissies zijn er op gericht
om gedurende het triënnium te bewerkstelligen dat er een hoogwaardig inhoudelijk programma
voor het desbetreffende IGU Wereld Gas Congres komt. Het 26e WGC is van 1-5 juni 2015 in Parijs
gehouden (www.wgc2015.org . Tijdens de hieraan voorafgaande Council Meeting werd Rob Doets
benoemd tot Honorary Member van de IGU.
Inmiddels is ook bekend dat het 27e WGC zal plaatsvinden begin juni 2018 in Washington DC. Tijdens
de Councilvergadering van oktober 2014 hebben vier kandidaten zich gepresenteerd voor het
gastheerschap van WGC2021. Het zijn Rusland, Noorwegen, China en Zuid-Korea. Na een uitermate
spannende stemming is Zuid Korea als eerste uit de strijd gekomen. Met andere woorden WGC2021
zal in 2021 worden gehouden in Daegu, Zuid Korea.
In het kader van WGC2015 zijn er tezamen met GasTerra en Gasunie goede contacten met de
Nederlandse Ambassade in Frankrijk. Op initiatief van de Ambassade is in de Residentie van de
Ambassadeur een symposium “Connecting the French and Dutch Gas Industry” gehouden.
Nederlandse en Franse vertegenwoordigers van grote ondernemingen en uit de overheid hebben
daar hun visies gedeeld over de toekomstige energie. Het was een groot succes.
De inkomend President van de IGU 2015-2018, David Carroll, heeft het Bestuur van de KVGN
gevraagd om gastheer te willen zijn van de in oktober 2016 te houden IGU Council Meetings. Het
Bestuur heeft daar bevestigend op gereageerd. De meetingen zullen plaatsvinden van 17 t/m 21
oktober 2016 te Amsterdam.
STICHTING IGRC
De Stichting IGU Gas Research Conference-IGRC heeft als doelstelling het mede organiseren van
toekomstige IGRC’s. Het bestuur van de Stichting bestaat per eind 2015 uit de heren:
•
•
•
•

drs. Gertjan Lankhorst, voorzitter (voorzitter KVGN en CEO GasTerra)
mr. R.C.A. Doets, secretaris (Secretaris KVGN tot 1 oktober 2015)
drs. Hansch van der Velden, secretaris (Secretaris KVGN vanaf 1 oktober 2015 en Director
Corporate Communications, Gasunie)
drs. ing. Pierre M.G. Bartholomeus, lid (penningmeester KVGN en Director Segment Gas
Consulting DNV GL-Oil & Gas).
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Inmiddels is de Stichting niet meer betrokken bij de IGRC-conferenties. Zoals eerder is aangegeven
vond ingaande IGRC2014 het congres volledig plaats onder de vleugels van de IGU plaats. In 2014 is
het congres op uitnodiging van de Danish Gas Technology Centre gehouden in Kopenhagen,
Denemarken. Rob Doets, Secretaris van de KVGN, nam daarna tot WGC2015 vanuit de KVGN als lid
deel aan de werkzaamheden van de IGU commissie PGC F “R&D and Innovation”.
Stichting WGC2006
De Stichting WGC2006 is een doorstart van de Stichting die in 2006 het IGU Wereld Gas Congres en
Tentoonstelling heeft georganiseerd. De financiële resultaten van het congres en de tentoonstelling
waren dusdanig dat de Founding Fathers van de Stichting (Energiezaak, N.V. Nederlandse Gasunie,
GasTerra en KVGN) hebben besloten akkoord te gaan met een doorstart van de Stichting. De
Stichting heeft daarbij als aangepaste doelstelling het bestemmen van het batig saldo van
congres/tentoonstelling voor die activiteiten, die door het bestuur van de Stichting “in voldoende
mate worden geacht te sporen met (de geest van) de doeleinden van de “oude” Stichting WGC2006.
Het bestuur van de stichting wordt gevormd door diegenen die zitting hebben in het bestuur van de
KVGN.
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Overzicht Ledenaantal, Besturen en IGU committees
Ledenaantal
In het verslagjaar telde de vereniging:
Per 1 januari 2015
1 ereleden
201 leden
43 seniorleden
totaal 245 leden

Per 31 december 2015
2 ereleden
201 leden
43 seniorleden
totaal 246 leden

Dit totaal aantal leden zal per 1 januari 2016 door verandering van functie, pensionering e.d. zijn
verminderd tot 234
Bestuur
De samenstelling van het bestuur per 25 september 2015 is als volgt, met daaraan toegevoegd het
schema van aftreden:

Aftredend in de Jaarvergadering

Drs. Gertjan Lankhorst
Drs. J.H. van der Velden
drs.ing. Pierre Bartholomeus
drs. Ruud E.J. Bos
ir. Han Fennema
Ir. C.J. Rameau
Ir. T.W. Starink
Peter Vermaat MBA
drs. Feikje Wittermans
*herbenoembaar
Bestuur Sectie Senioren:
Ir. Daan Vlugt
ing. Rob Aptroot
mr. Rob Doets
ing. Wouter Kadijk
ing. Peter Klein
ing. Henk Verbeek

voorzitter
secretaris
penningmeester
lid
lid
lid
lid
lid
lid

voorzitter
secretaris
lid (namens Bestuur KVGN)
lid
lid
lid
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2016
2018*
2016*
2016
2017*
2018
2018*
2017*
2016*

Vertegenwoordigingen per 31 december 2015
in de International Gas Union gedurende het triënnium 2015-2018

Council:
G.J. Lankhorst, Voorzitter KVGN
J.H. van der Velden, Secretaris KVGN
G.H.B. Verberg, Honorary President IGU
R.C.A. Doets, Honorary Member IGU
B. Panman, Honorary Member IGU
Executive Committee:
G.J. Lankhorst, Voorzitter KVGN
Contact Persons/Secretaries
J.H. van der Velden, Secretaris KVGN
Voorzitter Programme Committee “Strategy”
U. Vermeulen, Gasunie
Members Committees:
•

•

•
•

•

“Distribution”
o B. Lambregts, SC Chairman “Promoting excellence in all aspects of distribution
activities” (Liander)
o K. Pulles, member, (KIWA Gastechnology)
o M. Van Dam, member (ENEXIS)
“Utilization”
o G.H. Martinus, Vice-Chairman SC “Domestic and Commercial Utilization”, (GasTerra)
o K. Wiersma, member (Gasunie)
“Sustainability”
o E. Huijzer, Chairman SC “Natural Gas and Renewables” (Liander)
“Strategy”
o U. Vermeulen, Chairman (Gasunie)
o J. Van Dellen, Secretary (Gasunie)
o B. Visser, member (Gasunie)
o F.L. Merison, member (GasTerra)
o J. Gottmer, member, (Liander)
o F. Wittermans, member (VOPAK)
“Liquefied Natural Gas-LNG”
o F. Wittermans, member (VOPAK)
o W.J. Meiring, member, (SHELL Global Solutions International)
o S. Lemmers, member (VOPAK)
o B. Hoogendam, member (VOPAK)
o M.G.M. Tijhuis, member (Gasunie)
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•

•
•

“Marketing and Communication”
o J.H. van der Velden, Vice Chairman (Gasunie)
o M. Kanon, Secretary (GasTerra)
o A. Hulshof, member, Energy Delta Institute
“R&D and Innovation included IGRC”
o P. Bartholomeus, member, (DNVGL Energy & Sustainability)
Task Force Strategic Communications and Outreach
o G. Greving, member, GasTerra

12

FINANCIEEL VERSLAG
2015
KVGN
KONINKLIJKE VERENIGING VAN GASFABRIKANTEN IN NEDERLAND

De cijfers zijn ontleend aan financieel verslag 2015 van K.V.G.N. d.d. 20 april 2016
waarbij een samenstellingsverklaring is afgegeven door acconavm adviseurs en accountants
te Apeldoorn.

Datum :

20 april 2016

13

Inhoudsopgave
I

II

III

Algemeen
Algemeen
Samenstellingsverklaring

15
16

Financieel verslag KVGN
Balans per 31 december 2015
Staat van baten en lasten over de periode 1 januari
tot en met 31 december 2015
Toelichting algemeen
Toelichting op de balans per 31 december 2015
Toelichting op de staat van baten en lasten over de
periode 1 januari tot en met 31 december 2015
Overige gegevens
Overige gegevens

17
19
21
22
25

28

14

I

ALGEMEEN

Het jaar 2015 wordt afgesloten met een positief resultaat van € 1.586,34.
In de hierna opgenomen balans en staat van lasten en baten wordt het exploitatieresultaat 2015 nader
toegelicht, inclusief de vermogenspositie van de vereniging naar de stand per 31 december 2015.
Resultaatverwerking 2015 van € 1.586,34 als volgt:
€
Toegevoegd aan de overige reserves

€

Apeldoorn, 20 april 2016
Het bestuur van KVGN
namens deze:

Ondertekening,
G.J. Lankhorst, voorzitter

J.H. van der Velden, secretaris

P.M.G. Bartholomeus, penningmeester
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1.586

Het bestuur van KVGN
Postbus 20051
7302 HB APELDOORN

Datum:
Kenmerk:
Behandeld door:

Apeldoorn, 20 april 2016
376310 - 2015
A. Groen AA

Geacht bestuur,
Hiermee brengen wij verslag uit van onze werkzaamheden omtrent het financieel verslag over 2015
van uw vereniging.

SAMENSTELLINGSVERKLARING
Het financieel jaarverslag 2015 van KVGN te Apeldoorn is door ons samengesteld op basis van de
van u gekregen informatie. Het financieel jaarverslag bestaat uit de balans per 31 december 2015
en de staat van baten en lasten over 2015 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is
onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving
opgenomen.
Deze samenstellingsversklaring is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de
voor accountants geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten". Op grond van deze
standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van het
financieel jaarverslag in overeenstemming met RJ 640.
Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratie verwerking en financiële
verslaggeving toegepast.
Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons
alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de
daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze
verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden hebben wij door het
lezen van het financieel jaarverslag globaal nagegaan dat het beeld van het financieel jaarverslag
overeenkwam met onze kennis van KVGN. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te
trekken met betrekking tot de getrouwheid van het financieel jaarverslag.
Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante
ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en
andere gebruikers van het financieel jaarverslag mogen er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht
professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij
vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.
Hoogachtend,
accon avm accountants b.v.
Namens deze:

A. Groen
Accountant Administratieconsulent
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II.

FINANCIEEL VERSLAG

Balans
(na resultaatbestemming)

31 december 2015

31 december 2014

1. Materiële vaste activa
Inventaris

€

-

€

-

2. Effecten

€

-

€

-

3. Vorderingen op korte termijn
Te ontvangen bedragen
Omzetbelasting
Vooruitbetaalde kosten

4. Liquide middelen
Bank/giro rekeningen

€
€
€

103.851
-

€
€
€

5.930
4.747
5.040

€

103.851

€

15.717

€

280.645

€

348.896

€

384.496

€

364.613
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31 december 2015

31 december 2014

10. Eigen vermogen
Vrije reserve
Bestemde reserves
J.W. van Oostrom
Meijjesfonds
Internationale en nationale
congressen/vergaderingen
Reserve representatie

11. Schulden op korte termijn
Overige schulden

€

€
€

77.129
-

€

669

211.260

€
€

77.129
81.759

€

669

€

197.275

€

77.798

€

159.557

€

95.438

€

7.781

€

384.496

€

364.613
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STAAT VAN LASTEN

LASTEN
realisatie 2015

begroting 2015

realisatie 2014

20. KVGN- ledenvergadering/ Symposia

€

26.906

€

25.500

€

23.491

21. Kosten bestuur

€

6.106

€

6.500

€

3.886

22. Vertegenwoordigingen,
internationale commissies

€

12.971

€

18.500

€

12.853

23. Vergoedingen voor KVGN
secretariaatswerkzaamheden

€

60.209

€

64.000

€

60.772

24. Website en daaronder vallende
Nieuwsbrief KVGN

€

11.125

€

12.900

€

12.982

25. Overige lasten

€

6.489

€

6.600

€

6.302

26. Batig saldo

€

1.586

€

-

€

6.286

€

125.392

€

€

126.572
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134.000

EN BATEN OVER 2015

BATEN
realisatie 2015

begroting 2015

realisatie 2014

40. Contributies

€

79.035

€

82.500

€

80.674

41. Interest

€

2.664

€

6.000

€

4.382

42. Bijdrage symposia/jaarvergadering

€

43.693

€

45.500

€

41.516

€

125.392

€

134.000

€

126.572
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TOELICHTING ALGEMEEN
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Algemeen
Voor zover niet anders is vermeld zijn de activa, de voorzieningen en de schulden
opgenomen tegen nominale waarde.
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs
verminderd met de cumulatieve afschrijvingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op
de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast
percentage van de verkijgingsprijs- of vervaardigingsprijs rekening houdend met een
eventuele restwaarde.
Vorderingen
De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van een
noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen
worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.
Liquide middelen
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Indien niet anders is
vermeld, staan deze ter vrije beschikking.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als verschil tussen de overige opbrengsten en de kosten
en andere lasten over het boekjaar.
De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde
waarderingsgrondslagen.

Personeelsgegevens
Gedurende de verslagperiode was er geen bezoldigd personeel in dienst.
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2015
Tenzij anders vermeld, zijn de activa en passiva tegen nominale waarde opgenomen.
ACTIVA
A.
3. Vorderingen op korte termijn
Nog te ontvangen rente

€

2.655

Nog te ontvangen bedragen

€

100.946

Overige vorderingen

€

250

Saldo per 31 december 2015

€

103.851

In het kader van een communicatieproject heeft een aantal bedrijven een financiële
bijdrage aan dit project aan de KVGN toegezegd welke op het moment van
schrijven nog niet was ontvangen door de KVGN. Deze post omvat de nog te
ontvangen bedragen inclusief omzetbelasting.
4. Liquide middelen
ING Bank N.V. betaalrekening

€

5.966

ING Bank N.V., vermogen spaarrekening

€

274.679

Saldo per 31 december 2015

€

280.645
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PASSIVA
B.
10. Eigen vermogen
Vrije reserve
De vrije reserve per 1 januari 2015
bedroeg

€

197.275

Onttrekking Internationale en nationale congressen

€

12.399

Resultaat 2014

€

1.586

Saldo per 31 december 2015

€

211.260

Saldo per 1 januari 2015

€

77.129

Onttrekkingen in 2015

€

-

Saldo per 31 december 2015

€

77.129

Bestemde reserves
J.W. van Oostrom Meijjesfonds

Uit het Van Oostrom Meijjesfonds worden de geldbedragen geput ten behoeve
van bijzondere, door de KVGN aan te pakken, activiteiten. In dit kader valt de eerder
gememoreerde haalbaarheidsstudie naar een AardgasGame.
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Reserve representatie
Saldo per 1 januari 2015

€

669

Onttrekkingen in 2015

€

-

Saldo per 31 december 2015

€

669

Saldo per 1 januari 2015

€

81.759

Dotatie in 2015

€

-

Onttrekkingen in 2015

€

81.759

Saldo per 31 december 2015

€

-

Omzetbelasting

€

8.213

Vooruitgefactureerde en nog niet ontvangen bedragen

€

86.099

Overige schulden

€

1.126

Saldo per 31 december 2015

€

95.438

Internationale en nationale congressen/
vergaderingen

11. Schulden op korte termijn
De specificatie van deze post is als volgt:

De post omzetbelasting betreft de aangifte omzetbelasting over het 4e kwartaal 2015.
De post vooruitgefactureerde en nog niet ontvangen bedragen betreft de bijdrage voor
het communicatieproject dat in 2016 zal plaatsvinden.
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN LASTEN EN BATEN OVER 2015
A LASTEN
realisatie 2015

begroting 2015

€

€

realisatie 2014

20. Ledenvergaderingen
Ledenvergaderingen/symposia

26.906

25.500

€

23.491

Ten tijde van het opstellen van de begroting is deze kostenpost niet gemakkelijk te schatten vanwege
het nog niet bekend zijn van de vergaderlokaties en het verwachtte aantal deelnemers. Van belang is
dat de bij post 42 opgenomen bijdragen deze kosten minimaal dekken.
21. Kosten bestuur
Kosten bestuur

€

6.106

€

6.500

€

3.886

Vertegenwoordigingen, waaronder lease auto

€

12.921

€

12.000

€

12.829

Internationale IGU commissies

€

50

€

6.500

€

24

€

12.971

€

18.500

€

12.853

22. Vertegenwoordigingen, internationale
commissies

In de post "vertegenwoordigingen, waaronder leaseauto" zijn de kosten van de leaseauto
van het secretariaat. Kilometers die ten behoeve van de Stichtingen IGRC en WGC2006
worden verreden worden door hen aan KVGN vergoed.
23. Vergoedingen voor KVGN
secretariaatswerkzaamheden
Secretaris

€

32.004

€

34.000

€

32.624

Overige dienstverlening

€

28.205

€

30.000

€

28.148

€

60.209

€

64.000

€

60.772

Overige dienstverlening
Dit betreffen vergoedingen voor KVGN secretariaatswerk betaald aan derden voor aan de KVGN
verleende diensten op het gebied het verenigingensecretariaat, de accountant, financiele administratie,
repro, huisvesting, telefoon, automatisering e.d.
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realisatie 2015

begroting 2015

realisatie 2014

Website onderhoud

€

1.800

€

1.800

€

1.800

Digitale Nieuwsbrief KVGN

€

9.325

€

11.100

€

11.182

€

11.125

€

12.900

€

12.982

€
€
€

5.000
575
914

€
€
€

5.000
1.000
600

€
€
€

5.000
765
537

€

6.489

€

6.600

€

6.302

€

1.586

€

-

€

6.286

24. Website en daaronder vallende
Nieuwsbrief KVGN

25. Overige lasten
Contributie IGU
Kantoorkosten, papier e.d.
Overige kosten

27. Batig saldo
Batig saldo

De reden van het teruglopende batig saldo in 2015 t.o.v. 2014 is gelegen in een terugloop van
symposiabezoeken alsmede lagere rente inkomsten als gevolg van daling van de rente.
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B BATEN
realisatie 2015

begroting 2015

realisatie 2014

Contributie leden

€

76.780

€

80.000

€

78.266

Contributie seniorleden

€

2.255

€

2.500

€

2.408

€

79.035

€

82.500

€

80.674

Rente vermogen spaarrekening

€

2.664

€

6.000

€

4.382

Overige rente

€

-

€

-

€

-

€

2.664

€

6.000

€

4.382

Bijdrage gastheer jaarvergadering

€

10.000

€

14.500

€

14.500

Bijdrage deelnemers symposia

€

33.693

€

31.000

€

27.016

€

43.693

€

45.500

€

41.516

40. Contributies

41. Rente

42. Bijdrage symposia/jaarvergadering
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III

OVERIGE GEGEVENS
Accountantscontrole
De KVGN valt niet onder titel 9 BW2.
Aangezien accountantscontrole niet verplicht is volgens de wet en/of de statuten van de
vereniging is accountantscontrole achterwege gelaten.
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