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Amstelveen 2 maart 2021. 

 
 
 
Betreft: Proefperiode samenwerking P&D Pegasus en P&D Royal British Legion the Netherlands. 
 
 
Geachte LS, 
 
Al enige tijd hebben de verenigingen Pegasus Pipes & Drums en de Pipes & Drums Royal British Legion the Netherlands goed 
contact met elkaar. Tijdens die contacten hebben wij verschillende malen spelers van elkaar ‘geleend’ om ervoor te zorgen 
dat wij, als vereniging(en), goede en kwalitatieve optredens konden neerzetten. 
 
Omdat deze resultaten goed bevielen, wilde beide verenigingen een stapje verder gaan. 
Hoe zou het zijn om de huidige verbondenheid te versterken en wat komen we dan tegen. 
Om dit allemaal te ontdekken zijn we gestart met een proefperiode van een jaar om daarna uiteindelijk te bekijken wat er 
allemaal mogelijk is en wat we tegenkomen met als uitgaanspunt dat we onze ‘labels’ behouden. 
Door onze enthousiasme zijn verschillende verenigingen/mensen/organisaties hiervan op de hoogte gebracht. Daarnaast is 
de ‘doedelzakwereld’ niet klein en snel zijn er dan meer mensen op de hoogte van die eventuele samenwerking. Vandaar dit 
bericht. 
 
Wij hadden niet slechter een proefperiode kunnen aangaan/starten dan in het jaar 2020. 
Alle doedelzakverenigingen hebben in dat jaar te maken gehad met de Corona maatregelen. Dit heeft en zal nog steeds, 
ernstige gevolgen hebben betreffende het wel en wee van  onze verenigingen, waar dan ook.  
 
Het resultaat is wel dat het onderzoek geen eerlijke kans heeft gekregen om dit tot een goed einde te brengen. Dat is dan 
ook gebeurd met als resultaat dat, zij het eenzijdig, de samenwerking is opgezegd. Dit betreuren wij natuurlijk ten zeerste 
omdat wij juist positieve mogelijkheden zagen in die samenwerking. Je wordt als vereniging(en) sterker door samen te 
werken. 
 
Dit bericht is niet bedoeld om de afzeggend partij in een kwaad daglicht te zetten. In tegendeel want wij zien als RBLtN nog 
steeds mogelijkheden. Het is een mededeling om duidelijkheid te scheppen aan iedereen die op de hoogte is/was van de 
eventuele samenwerking en om ‘ruis’ te voorkomen. 
 
Wij staan open voor suggesties en ideeën. 
Heeft u nog vragen, stel ze gerust. 
 
Laten we hopen dat we in deze o zo moeilijke tijd, gezond blijven, elkaar spoedig kunnen ontmoeten en weer  muziek kunnen 
maken op een verantwoorde wijze. 
 
 
Namens het bestuur van P&D RBLtN, 
 
Hans Disseldorp 
Voorzitter RBLtN. 
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