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Oprichting
Op 17 oktober 2013 werd de Volkspartij Ommen Vooruit opgericht door Piet van Lingen, Hans van
Lingen, Daan Geurs, Wendy de Jonge, Netty de Jonge-Midde, Gina van Elburg en Dori Geurs – Van der
Arend.
Ook werd bij de oprichting het interim bestuur aangesteld. Het interim bestuur bestond uit voorzitter
Daan Geurs, secretaris Wendy de Jonge, penningmeester Netty de Jonge- Midde en algemeen
bestuurslid Dori Geurs- Van der Arend. In een paar maanden tijd steeg het ledenaantal fors. In
december 2013 telde de VOV ruim 50 leden.
Eerste ledenvergadering
De eerste VOV ledenvergadering vond plaats op 23 december 2013. Tijdens deze vergadering werd
het bestuur aangesteld. De bij de ledenvergadering aangestelde bestuursleden zijn voorzitter Daan
Geurs, secretaris Wendy de Jonge, penningmeester Netty de Jonge-Midde, algemeen bestuurslid
Titus Prins en algemeen bestuurslid Dori Geurs- Van der Arend.
Tijdens deze eerste ledenvergadering werd ook het verkiezingsprogramma aangenomen. Daarnaast
werd er een huishoudelijk reglement vastgesteld.
Ook werd de kandidatenlijst door de leden vastgesteld. De kandidaten die namens de VOV
deelnamen aan de verkiezingen zijn:
1 de Jonge
Gerrit 10 Willems
Jeron
2 Middelkamp Gerrit 11 Scholten
Robert
3 Veen-Sturris Laura 12 Oldenkamp Klaas
4 Geurs
Daan 13 Hersevoort Piet
5 de Jonge
Wendy 14 Gordeau
Louis
6 Prins
Titus
15 van Lingen Piet
7 van Elburg
Gina
16 Grotenhuis Esther
8 van Lingen Hans
17 Wind
Jan
9 Veen
Ronald
Promotie en campagne VOV
Een aantal leden van de VOV is snel na de oprichting gestart met de verkiezingscampagne van de
VOV. Er werden op verschillende locaties opvallende spandoeken opgehangen. Daarnaast werd de
website gelanceerd waarop verschillende VOV leden zich voorstelden door middel van een filmpje. Er
werd op 31 januari 2013 een introductiefilm film geplaatst op de VOV website en op Facebook en
Twitter. Binnen een aantal maanden werd dit filmpje ruim 1000 keer bekeken.
Om de inwoners van Ommen kennis te laten maken met de nieuwe politieke partij in Ommen heeft
een groep leden diverse keren geflyerd op de weekmarkt van Ommen. Daarnaast heeft het bestuur
inloopavonden georganiseerd op diverse locaties. Deze inloopavonden werden erg goed bezocht en
er werden diverse vragen gesteld over de standpunten van de VOV.
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Op 14 maart heeft er in de Breakaway een VOV muzikale avond plaatsgevonden en op 15 maart een
muzikaal terras bij Tante Pos. Beide muzikale evenementen werden enthousiast ontvangen en
trokken veel bezoekers.
Verkiezingen
Op maandag 3 februari 2014 heeft een afvaardiging van het bestuur de VOV officieel aangemeld voor
deelname aan de verkiezingen op 19 maart. De campagneposters werden verspreid door Ommen en
de kandidaten van de VOV namen deel aan verschillende debatten.
Op 19 maart 2014 vonden de verkiezingen plaats. De VOV kreeg 10,4% van de stemmen. Daarmee
was de VOV de grootste winnaar van de verkiezingen. De VOV ging van nul naar twee zetels en Gerrit
de Jonge en Gerrit Middelkamp werden benoemd als raadsleden.
Na de verkiezingen begon de coalitievorming. Na een aantal gesprekken bleek dat de VOV zich niet
kon vinden in de eisen die de formateur stelde tijdens de onderhandeling, daarom is de VOV
vroegtijdig uit de onderhandelingen gestapt.
Tweede ledenvergadering
Op 28 mei 2014 vond de tweede VOV ledenvergadering plaats. Tijdens deze ledenvergadering werd
er door de fractie een terugkoppeling gegeven van het formatieproces. Ook werd de toekomstige
werkwijze van de fractie besproken. Daarnaast werd de organisatie van de partij besproken.
Tijdens deze vergadering werden ook de ombudsfuncties bepaald. De ombudsfuncties zijn als volgt
verdeeld:
- Sociale zaken (consulent: Esther Grotenhuis)
- Ruimtelijke zaken en Bouwen (consulent: Titus Prins)
- Jeugd en welzijn (consulent: Wendy de Jonge)
- Buitengebied en Agrarische zaken (consulent: Titus Prins)
- Recreatie en Toerisme (consulent: Daan Geurs)
- Financiën en Lokale Belastingen (consulent: Laura Veen-Sturris)
- Kunst en Cultuur (consulent: Daan Geurs)
Er werd een kascommissie aangesteld. De kascommissie bestaat uit Hans van Lingen en Piet
Hersevoort met als reserve Jan van Benthem.
In een jaar tijd is de VOV met 57 leden, twee zetels en duidelijke standpunten uitgegroeid tot een
gevestigde partij in Ommen.

