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1. De voorzitter opent de vergadering. Ter nagedachtenis van de recent overleden erelid en
oud-voorzitter Loek Mobers wordt een moment van stilte in acht genomen. Daarna
informeert de voorzitter de leden onder meer over ontwikkelingen binnen de KVGN, IGU,
ERIG en het reguliere overleg met het ministerie van EZK.
2. De leden van het Kernteam worden voorgesteld door de secretaris. Het KVGN-jaarverslag
met een overzicht van alle activiteiten in 2018 wordt vastgesteld.
3. De KVGN-jaarrekening 2018 wordt goedgekeurd, met dank aan de penningmeester.
4. De begroting 2020 wordt toegelicht door de penningmeester en aangenomen door de leden.
De verenigingscontributie voor ‘gewone leden’ blijft ongewijzigd ten opzichte van 2019 en
wordt vastgesteld op € 400 exclusief BTW. De verenigingscontributie voor de ‘senioren’ voor
2020 blijft ten opzichte van 2019 ongewijzigd en wordt vastgesteld op € 62,- incl. BTW. De
verenigingscontributie voor KVGN-bedrijfs-abonnementen (bundeling van individuele
lidmaatschappen onder de naam van het bedrijf) blijft ongewijzigd ten opzichte van 2019 en
wordt vastgesteld conform onderstaande staffel en voor 2020 wordt er geen gebruik
gemaakt van indexering (CPI).

KVGN

Contributie
abonnement

Bedrijfslidmaatschappen

(incl. BTW)

Leden

Professional card

Wildcard

Bedrijfsabonnement 1

€ 3.500

2

1

2

Bedrijfsabonnement 2

€ 9.200

5

3

8

Bedrijfsabonnement 3

€ 17.000

10

6

18

Bedrijfsabonnement 4

€ 33.500

20

15

35

5. Benoemingen:
a. Na 3 jaar met genoegen voorzitter van de KVGN te zijn geweest heeft de heer
Fennema besloten om de functie van voorzitter neer te leggen en als bestuurslid aan
te blijven. Op voorstel van het Bestuur stemmen de leden in om de heer Van
Hoogstraten, CEO EBN B.V. te benoemen als voorzitter van de KVGN voor de
statutaire termijn van 3 jaar en hij is daarna herbenoembaar. De heer Van
Hoogstraten wordt verantwoordelijk voor de Nederlandse KVGN-activiteiten en op
verzoek van het Bestuur wordt de heer Fennema verantwoordelijk voor de
internationale activiteiten (waaronder IGU). De heer Van Hoogstraten spreekt de
leden via een videoboodschap toe. De heer Bartholomeus dankt, namens het
Bestuur, de heer Fennema hartelijk voor zijn inzet als voorzitter en de
professionalisering van KVGN die onder zijn leiding heeft plaatsgevonden.
b. Op voorstel van het Bestuur stemmen de leden in met de benoeming van mevrouw
Van der Werf, directeur Energietransitie bij Groengas Nederland, als Bestuurslid voor
de statutaire termijn van 3 jaar en zij is daarna herbenoembaar.
c. Met het oog op verdere vergroening en diversiteit van de KVGN is het Bestuur in
gesprek met een aantal potentiële kandidaten. Het Bestuur zou graag haar
samenstelling met twee bestuursleden willen uitbreiden. Het betreft één persoon
met kennis van duurzaamheid en één uit de wetenschap of een kennisinstelling bij
voorkeur op het terrein van innovatie en systeemintegratie. De leden stemmen in
met een mandaat aan het Bestuur ter invulling en benoeming van de betreffende
twee bestuursleden voor de statutaire termijn van 3 jaar en herbenoeming daarna.
De leden zullen hierna schriftelijk op de hoogte worden gesteld.
6. Op 25 september 2019 heeft het Bestuur een informatiebijeenkomst voor leden gehouden
bij EBN te Utrecht om een nadere toelichting te geven op het voorstel over de positionering
van KVGN. Gezien de ontwikkelingen ten aanzien van energietransitie, de maatschappelijke
discussies over aardgas, de klimaatdoelstellingen in Nederland en de impact die de KVGN nu
maatschappelijk heeft bereikt, adviseerde het bestuur haar leden om de ingeslagen weg
verder te vervolgen en hieraan een formeel besluit van de algemene ledenvergadering te
verbinden. De leden stemmen in met het voorstel om KVGN als vereniging verder te
professionaliseren en te positioneren als dé vereniging die de belangen van de gehele
gaswaardeketen (duurzaam en conventioneel, on & offshore) in Nederland behartigt. De
heer Gigler van TKI Gas complimenteert het Bestuur met het succes dat KVGN. Hij geeft aan
dat KVGN in de afgelopen tijd een grote positieve ontwikkeling heeft doorgemaakt en sterk is
gegroeid qua aanzien en impact.

