Aan:

Algemene ledenvergadering KVGN

Betreft:

Notulen Algemene ledenvergadering d.d. 29 september 2020

Datum:

2 oktober 2020

Van:

Secretaris

1. De heer van Hoogstraten, voorzitter, opent de vergadering en heet iedereen van harte
welkom. Als gevolg van de COVID-19 situatie in Nederland vindt de algemene
ledenvergadering dit jaar online plaats. Vervolgens spreekt de heer Van Hoogstraten zijn
jaarrede uit. Hierin belicht hij actuele ontwikkelingen binnen de vereniging KVGN en in de
energiemarkt.
2. De heer Bartholomeus, secretaris, bespreekt het KVGN-jaarverslag met een overzicht van alle
activiteiten in 2019 en licht de activiteiten voor het komende najaar toe. Het KVGNjaarverslag 2019 wordt door de leden vastgesteld.
3. De heer Van Koten, penningmeester, bespreekt de KVGN-jaarrekening 2019. Deze wordt
door de leden goedgekeurd.
4. Vervolgens bespreekt de heer Van Koten de KVGN-begroting 2021. Deze wordt door de
leden goedgekeurd. De verenigingscontributie voor ‘gewone leden’ blijft ongewijzigd ten
opzichte van 2020 en wordt vastgesteld op € 400 exclusief BTW. De verenigingscontributie
voor de ‘senioren’ voor 2021 blijft ten opzichte van 2020 ongewijzigd en wordt vastgesteld
op € 62,- incl. BTW. De verenigingscontributie voor KVGN-bedrijfsabonnementen (bundeling
van individuele lidmaatschappen onder de naam van het bedrijf) blijft ongewijzigd ten
opzichte van 2020 en wordt vastgesteld conform onderstaande staffel en voor 2021 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. Ten aanzien van de samenstelling van het Bestuur stemmen de leden unaniem in met alle
voorstellen van het Bestuur, te weten:
• Han Fennema treedt in 2020 niet af maar blijft aan totdat de 28ste IGU World Gas
Conference is gehouden (verwachting mei 2022). Binnen IGU vertegenwoordigt Han
al jaren KVGN in de Council en Executive Committee.
• Peter Vermaat stopt als CEO bij Enexis en blijft aan totdat er een opvolger namens de
Nederlandse netbeheerders voor het KVGN bestuur is geselecteerd. Het bestuur
krijgt mandaat om de betreffende persoon op dat moment te benoemen tot
bestuurslid.
• Pierre Bartholomeus treedt op eigen verzoek, na 12,5 jaar bestuurslid te zijn
geweest, af en blijft aan totdat er een opvolger is geselecteerd. Het bestuur krijgt
mandaat om de betreffende persoon op dat moment te benoemen tot secretaris.
• Het bestuur stelde voor om de vacature in te vullen met een young professional om
de betrokkenheid met jonge gas/energie-medewerkers te vergroten. Het bestuur
krijgt mandaat om de betreffende persoon op dat moment te benoemen tot
bestuurslid.
6. Het debat Duurzame Gassen dat ’s middags zou plaatsvinden is tot nadere orde uitgesteld als
gevolg van de recent aangescherpte overheidsmaatregelen met betrekking tot COVID-19. De
leden ontvangen volgende week een kort filmpje met bijdragen van de sprekers.
7. De heer Van Hoogstraten sluit de vergadering en bedankt de leden.

