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Jaarverslag secretaris 2018.
Algemeen:
In 2018 ging de VOV haar 5e volledige jaar in als nieuwe partij in de politieke arena van
Ommen. Met de gemeenteraadsleden Gerrit de Jonge en Gerrit Middelkamp was de partij
met 2 zetels vertegenwoordigd in de gemeenteraad. Cor ten Kate en Peter Schulting werden
benoemd tot waarnemend commissieleden.
Tijdens het maandelijks fractieoverleg koppelde de fractievoorzitter over de politieke items
regelmatig, via de voorzitter, terug naar het bestuur.
Bestuur.
Het bestuur bestond in 2018 uit de volgende leden:
Daan Geurs – voorzitter
Vacant – secretaris
Netty de Jonge – Midde – penningmeester
Piet Hersevoort – lid
Hans van Lingen – lid.
Het bestuur is in 2018 4 keer in bestuursvergadering bijeengeweest.
In 2018 kende de vereniging een aantal werkgroepen, te weten:
Campagne / promotiecommissie en een werkgroep die zich bezig houdt met het schrijven
van het verkiezingsprogramma.
De voorzitter is, samen met de fractievoorzitter, bij alle overleggen van de commissies
aangeschoven. Daarnaast heeft de voorzitter regelmatig overleg gevoerd met de
fractievoorzitter en zijn beiden, om van allerlei zaken te bespreken, op bezoek bij inwoners
en bedrijven geweest
Het 5e jaar.
Het 5e politieke jaar betekende voor de VOV dat er, ook na de verkiezingen, vanuit de
oppositierol gereageerd moest worden op de voorstellen, die – gesteund door de coalitie – in
de gemeenteraad aan de orde werden gesteld. Dat was hard werken voor onze raadsleden.
De fractie heeft ook afgelopen jaar alle voorstellen die overeen kwamen met het VOV
verkiezingsprogramma en/of goed zijn voor Ommen ondersteund. De fractie kijkt niet naar
wie een voorstel brengt, maar wat het voorstel inhoud.
“Het gaat er niet om wat wie brengt, maar wat het voor Ommen oplevert”.
Voor het bestuur is het goed om te zien dat de fractie onder alle omstandigheden gedreven
blijft en niet op de man speelt, maar reageert vanuit de inhoud.
Het bestuur is er zeer content met de wijze waarop de fractie burgers raadpleegt bij
voorgenomen besluiten en onderwerpen.
De voorzitter heeft na de verkiezingen, samen met de fractievoorzitter, een
afstemmingsoverleg met de overige oppositie partijen VVD, D66 en PvdA gehad. Dit overleg
heeft een vruchtbare samenwerking tot gevolg gehad.
De fractie van de VOV is veel op stap om te proeven wat er in de maatschappij van Ommen
leeft en daarmee zeer zichtbaar aanwezig.
In de loop van 2018 zijn een twee leden toegetreden tot de steunfractie.
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Het vaste fractieteam ziet er als volgt uit:
Gerrit de Jonge, fractievoorzitter
Gerrit Middelkamp, raadslid
Peter Schulting en Cor ten Cate waarnemend commissieleden
Op de goede weg.
We kunnen het jaar 2018 afsluiten met het positieve gevoel, dat we op de goede weg zijn.
In 2018 hebben een paar leden hun lidmaatschap opgezegd, maar daarentegen werden er
ook weer nieuwe leden ongeschreven. Per 31 december 2018 telde de VOV 67 leden.
Ledenvergadering.
Op 4 januari werd in het stationsrestaurant “spoor 7” de jaarlijkse algemene
ledenvergadering gehouden. 25 leden tekenden de presentielijst.
Muziek in de VOV.
In het kader van de verkiezingen 2018, heeft de jaarlijkse VOV muziekavond bij café de
Herberg plaatsgevonden. Zo’n 100 gasten waren daarbij aanwezig. Jan van Benthem bakte
voor de aanwezigen een, door de KPH gesponsorde, braadworst en/of rolladeschijf.
Stand op de uitgaansmarkt.
Op 7 september stond de VOV, op de hoek kerkplein / Brugstraat met een tent op de
uitgaansmarkt. Zo’n 85 bezoekers konden onder genot van een kopje koffie of een
gehaktballetje met bestuurs- en/of fractieleden over het politieke klimaat in Ommen praten.
Politieke café’s
De partij heeft in 2018, 7 zgn. politieke cafés georganiseerd.
Tot en met september is er de laatste dinsdag van de maand, met uitzondering van
augustus, in de Herberg een politiek café gehouden, waar leden en niet leden hun zegje
konden doen over actuele en minder actuele onderwerpen in Ommen. De opkomst tijdens
deze politieke café’s varieert: de ene keer is de opkomst groot, maar ook zijn er momenten
geweest, waarop de opkomst wat beter had gekund.
Daan Geurs, voorzitter en wnd secretaris.

