Verklaring 16-02-2017
De werkgroep Fokken zonder Gokken (FzG) heeft haar uiterste best gedaan om tot een
samenwerking betreffende het epilepsieonderzoek, met Vereniging Drentsche Patrijs Hond (VDPH)
te komen. Helaas is dit niet gelukt.
Dit zijn de feiten:
De VDPH wil geen samenwerking maar opheffing van de werkgroep FzG. VDPH staat niet open voor
een samenwerkingsverband en ook niet voor een proefperiode.
VDPH biedt de werkgroep FzG een plek in de (op te richten) werkgroep DNA. Daartoe moeten de
werkgroepleden een door de VDPH opgesteld reglement ondertekenen. Dit reglement blijkt na
juridisch advies te hebben ingewonnen voor een belangrijk deel beperkend te zijn voor FzG.
Met het ondertekenen van dit reglement wordt de werkgroep FzG direct opgeheven. Daarbij
verplichten alle leden van FzG zich 2 jaar te onthouden van activiteiten zoals in FzG. Dit betekent dat
wanneer de “samenwerking” niet goed verloopt er gedurende twee jaar geen activiteiten zoals bij
FzG ontplooit mogen worden. Dit is voor de meeste leden van FzG onacceptabel.

Verantwoording
De werkgroep FzG heeft een verantwoording jegens:

•
•
•
•

Eigenaren die bloed van hun Drent(en) hebben gedoneerd.
Universiteit Gent die het onderzoek doet.
Meewerkende dierenartsen.
Alle mensen die het initiatief van FzG financieel hebben ondersteund.

Twee werkgroepleden stappen over naar de VDPH
Tijdens onze laatste werkgroep vergadering (donderdag 10-02) hebben de leden gestemd over het
reglement van de VDPH. Vier van de zes werkgroepleden stemden tegen het reglement en twee
voor. Jeanny Bustin en Sieka Knol hebben toen kenbaar gemaakt de werkgroep FzG te verlaten en
deel te nemen aan de werkgroep van de VDPH.
De werkgroep FzG betreurt deze gang van zake ten zeerste maar blijft positief en zet daarom haar
werk onverminderd voort en neemt haar verantwoording.
De werkgroep FzG is zeer verheugd dat de VDPH het onderzoek van U-Gent oppakt en opneemt
binnen de vereniging. Er zijn nu twee partijen die zich inzetten voor een gezonde Drentsche
patrijshond zonder epilepsie.

Fokken zonder Gokken
Een gezonde toekomst voor de Drentsche patrijshond

