Jaarverslag 2019 secretaris

Jaarverslag secretaris 2019.
Algemeen:
In 2019 ging de VOV haar 6e volledige jaar in als nieuwe partij in de politieke arena van
Ommen. Na de verkiezingen in 2018 vertegenwoordigde de gemeenteraadsleden Gerrit de
Jonge en Gerrit Middelkamp in de gemeenteraad. Door verhuizing naar Hellendoorn heeft
Peter Schulting zijn taak als waarnemend commissieleden op moeten geven. Cor ten Cate
bleef hiermee als enig waarnemend commissielid over. In november 2019 is Jelte de Jong bij
de fractie aangesloten om te onderzoeken of het politieke werk bij hem past. Jelte, student
rechten, heeft de fractie inmiddels al van een paar goede adviezen voorzien
De fractievoorzitter koppelde regelmatig over de politieke items, via de voorzitter, terug naar
het bestuur.
Door privé omstandigheden heeft Daan Geurs, voorzitter en wnd secretaris de eerste
maanden van 2019 wat rust moeten nemen. Zijn taken zijn door Gerrit de Jonge
waargenomen. Inmiddels is Daan bezig om zijn rol weer op zich te nemen.
Bestuur.
Het bestuur bestond in 2019 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 2019 3 keer in bestuursvergadering bijeengeweest.
Ondanks de tijdelijke uitval van Daan Geurs is er regelmatig tussen de penningmeester, de
fractievoorzitter en Daan plaatsgevonden.
In Augustus hebben het bestuur en de fractie een bijeenkomst gehad, waarin o.a. de
strategie besproken zijn.
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.
Op de goede weg.
We kunnen het jaar 2019 afsluiten met het positieve gevoel, dat we op de goede weg zijn.
In 2019 hebben een paar leden hun lidmaatschap opgezegd, maar daarentegen werden er
ook weer nieuwe leden ongeschreven. Per 31 december 2019 telde de VOV 64 leden.

Ledenvergadering.
Op 9 januari werd in brasserie Tante Pos de jaarlijkse algemene ledenvergadering
gehouden. 25 leden tekenden de presentielijst.
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Stand op de uitgaansmarkt.
Op 6 september stond de VOV, op de hoek kerkplein / Brugstraat met een tent op de
uitgaansmarkt. Tijdens deze uitgaansmarkt werden in de VOV stand, door Jan van Benthem,
meer dan 3000 poffertjes gebakken. Hiermee werden er 500 portie poffertjes aan bezoekers
uitgedeeld. Onder genot van een kopje koffie en een portie poffertjes werd er met ruim 75
inwoners over het politieke klimaat in Ommen gesproken. Er was sprake van een groot
succes.

Daan Geurs, voorzitter en wnd secretaris.

