Notulen Algemene Ledenvergadering, gehouden op 29 september 2021 te Utrecht
Aanwezig: 21 leden incl. 6 bestuursleden
1.

Opening/mededelingen

De heer Van Hoogstraten, voorzitter, opent de vergadering en heet iedereen van harte
welkom. Hij is verheugd over de hoge opkomst.
Van de leden Doets en Kramer is feedback ontvangen over agendapunt 8, welke bij dat
agendapunt aan de orde zal komen.
2.

Jaarrede van de voorzitter

Gezien de korte beschikbare tijd voor deze vergadering wordt besloten de jaarrede achterwege
te laten en de vrijgekomen tijd te besteden aan het agendapunt Toekomstvisie.
3.

Besluitenlijst vorige ledenvergadering d.d. 29 september 2020

De besluitenlijst wordt goedgekeurd en vastgesteld.
4.

Jaarverslag 2020

Het jaarverslag wordt vastgesteld.
5.

Financieel verslag 2020

De heer Van Koten, penningmeester, geeft een korte toelichting op de cijfers. Er zijn geen
vragen, zodat het financieel verslag kan worden vastgesteld.
6.

Begroting 2022

De heer Van Koten geeft een korte toelichting, waarin hij ook aangeeft dat er op dit moment
25k voor professionalisering is opgenomen, maar dat eerst de strategiediscussie moet worden
gevoerd. Hieruit zal een 5-jarenplan voortkomen. Het is verder de bedoeling de reserves te
gebruiken en voor de algemene reserve maximaal 1 x de jaarbegroting aan te houden.
Er zijn geen vragen over de begroting, zodat deze wordt vastgesteld.
7.

Samenstelling bestuur

De heer Peters treedt af. Hij is inmiddels, met mandaat van de ALV, opgevolgd door de heer
Snel, sinds 1 juni jl. voorzitter van NOGEPA. Van de heer Peters zal op een ander moment op
gepaste wijze afscheid worden genomen.

8.

Presentatie toekomstvisie, discussie en besluitvorming

De heer Jurjus, secretaris, licht de tevoren aan de leden gezonden presentatie over de
toekomstvisie van KVGN toe en besluit met de vraag of de leden kunnen instemmen met de
voorgestelde toekomstvisie/beleidswijziging. Nadere uitwerking volgt dan de komende
maanden, zodat begin januari 2022 in een extra Algemene Ledenvergadering een definitieve
koers aan de leden ter goedkeuring kan worden voorgelegd.
De heer Doets vat de schriftelijke reactie, die hij samen met de heer Kramer heeft ingezonden,
samen. Deze komt erop neer, dat:
a. het blijvend van toegevoegde waarde zijn voor de leden van belang is;
b. intensievere samenwerking met andere partijen, die actief zijn in het speelveld van energie,
duurzaamheid en transitie essentieel is;
c. de mogelijke naams- en/of statutenwijziging kan leiden tot intrekken van het predicaat
“Koninklijk”, met name de wijziging van een personenvereniging naar een bedrijvenvereniging
kan een bottle-neck worden;
De heer Doets biedt ondersteuning aan bij het zodanig vormgeven van nieuwe statuten, dat
het predicaat Koninklijk niet in gevaar komt.
De heer Bielders adviseert eerst het hele veld van belangenbehartigers in het multi-disciplinaire
systeem in Nederland te verkennen, alvorens als KVGN een positie in te nemen.
De heer Van Hoogstraten geeft aan dat dat mede de reden is waarom KVGN zich beraadt over
haar positie. Daarnaast is SEIN ingesteld, om toe te werken naar een geïntegreerde visie op
systeemintegratie. EZK heeft inmiddels het Programma Energie Systeem (PES) opgericht.
Van KVGN worden concrete adviezen verwacht, de capaciteit bij o.a. de GILDE-partijen is echter
momenteel onvoldoende. Als KVGN een inhoudelijke bijdrage wil leveren, moet het werk op
een andere manier georganiseerd worden, met voldoende mankracht en bijbehorende
middelen.
Achtereenvolgens geven de heren Peters, De Jong, Martinus, Schreurs, Coenen, Snel en
Warmenhoven hun visie op de problematiek en de mogelijke oplossing. Duidelijk wordt dat
meer verbinding moet worden gezocht met andere partijen, publiek-private samenwerking
meer aandacht moet krijgen en dat er meer geld en menskracht nodig is om in de toekomst
daadwerkelijk impact te kunnen hebben op de grote uitdagingen die voor ons liggen. Zij geven
hun goedkeuring aan het verder uitwerken en definiëren van nieuwe rol van KVGN in de
toekomst.
De heer Van Hoogstraten sluit de discussie af met dank voor de geleverde input.
9.

Rondvraag/sluiting

De heer Van Hoogstraten meldt, dat de Nieuwjaarsbijeenkomst is gepland op 19 januari,
inclusief een extra Algemene Ledenvergadering. Wie nog feedback wil geven op bovenstaande
discussie wordt van harte uitgenodigd dat nog schriftelijk te doen.
Hij bedankt de leden voor hun aanwezigheid en sluit de vergadering.
Aansluitend vindt het Debat Duurzame Gassen plaats.

