
Uitnodiging online bijpraatbijeenkomst voor commissies en vrijwilligers op 8 
december  
 
Op 25 oktober hebben we jullie per e-mail geïnformeerd over de werkgroep Outcross en de 
inventarisaties waaraan hard gewerkt wordt sinds de laatste ALV. Inmiddels zijn de informatierondes 
begonnen en is donderdag 8 december a.s. (start om 20:00 uur) gereserveerd voor alle 
commissieleden en hulpkrachten van onze vereniging. Deze bijpraatbijeenkomst is online te volgen 
via MS Teams.  
 
Op 8 december stelt de werkgroep jullie op de hoogte van de bevindingen over ‘de stand van het ras’ 
voor wat betreft inteelt, diversiteit en gezondheid en de mogelijkheden die wij als vereniging hebben 
om daar iets aan te doen. Deze avond is een antwoord op de vraag vanuit de afgelopen ALV om 
alvorens de discussie over outcross te openen, eerst duidelijkheid te krijgen over deze zaken. 
Dit alles valt nog binnen de inventariserende fase die de werkgroep heeft afgesproken met het 
bestuur.  
Fokkers hebben deze lezing al eerder kunnen volgen op 8 november jl. 
 
In januari 2023 zijn er informatiebijeenkomsten voor alle leden. Alle vragen, onduidelijkheden en 
opmerkingen die mensen hebben, worden geïnventariseerd en zo mogelijk beantwoord. Pas 
wanneer alle informatie voor iedereen voorhanden is, zullen we met elkaar inhoudelijk in discussie 
gaan over de vraag of outcross voor de Drent wel of niet wenselijk is. We doen het stap voor stap, 
juist omdat het een complex onderwerp is, dat ook allerlei emoties kan oproepen. 
 
Mochten er al vragen of ideeën zijn dan kunnen jullie die van tevoren al neerleggen bij de werkgroep 
Outcross via het mailadres werkgroep werkgroep.outcross@drentschepatrijshond.org. Jullie input 
wordt op prijs gesteld en tijdens de bijpraatbijeenkomst dan meegenomen.  
 
Wil je meedoen meld je dan a.u.b. aan door een mailtje te sturen naar de werkgroep outcross: 
werkgroep.outcross@drentschepatrijshond.org . Je ontvangt dan kort ervoor een mail met een MS 
Teams-link. 
 
Met vriendelijke groet, 
namens bestuur Vereniging “De Drentsche Patrijshond” en de werkgroep Outcross, 
 

 
Marc Massaar van Schaik / voorzitter  
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