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Beste mensen, 

 

Dit bericht wordt aan alle leden en relaties van de NFV SKANDINAVIË gestuurd waarvan 

het e-mail adres bij mij bekend is. 

 

Misschien vindt u dat dit bericht niet van toepassing is op u. Daarvoor dan mijn excuses. 

 

Wilt u niet langer op deze wijze op de hoogte worden gehouden, laat mij dit dan weten dan 

zal ik u uit deze lijst verwijderen. 

 

Kent u leden die geen nieuwsbericht ontvangen stuur dan deze nieuwsbrief door en informeer 

mij omtrent hun e-mail adres. 

Attendeer ook andere verzamelaars op het bestaan van de NFV SKANDINAVIË!! 

 

----------------------------- 

INHOUD: 

----------------------------- 

PERSOONLIJKE POSTZEGEL 

Zetduiveltjes 

Beurzen 2012 

Bijeenkomst en veiling 10 maart 

Jaarverslag 

----------------------------- 

Ter gelegenheid van het 10-jarig jubileum van onze bijeenkomsten in 

Sociëteit Amicitia in Amersfoort geeft de vereniging een velletje met 

persoonlijke postzegels uit. Bekijk dit velletje op onze site 

www.nfvskandinavie.nl. 

Het dient tevens als voorloper voor ons komende 50-jarig jubileum en ter 

promotie van de vereniging. 

Elk lid kan voor 5 euro één velletje afhalen op de verenigingsbijeenkomst in 

Amersfoort. Ook kunnen leden voor 6 euro één velletje bestellen bij onze 

secretaris de heer Hertel. Het wordt dan opgestuurd in een speciale 

envelop gefrankeerd met dezelfde persoonlijke postzegel. Leden kunnen 

ook meerdere velletjes afhalen of bestellen: elk tweede en volgend velletje 

kost dan 10 euro. 

Niet-leden kunnen één velletje voor 10 euro afhalen of bestellen. 

Betaling bij toezending per post voor leden en niet-leden graag op ING 

http://www.nfvskandinavie.nl/


banknummer 380962 ten name van de NFV Skandinavië onder vermelding 

van "Viking"; geef bij de overschrijving duidelijk het adres aan waarnaar het 

velletje moet worden opgestuurd en vergeet uw lidmaatschapsnummer niet 

te vermelden. 

--------------------------------- 

Zetduifeljez, U kent ze wel, die vreemde en soms onverklaarbare foutjes in geschreven of 

getypte teksten. Eigenlijk zijn het geen zetduiveltjes maar gewoon schrijffouten. 

 

Hieronder een drietal correcties op zetduiveltjes. Voor hen die op het verkeerde been zijn 

gezet bied ik hierbij mijn oprechte excuses aan. 

-In de promotie bijlage (bij het NOORDERLICHT nr. 190) staat helemaal onderaan pagina 3 

het giro nummer van de vereniging vermeld. Hierin staat echter een 0 te veel. Het correcte 

nummer luidt: 380962. Bij sommige banken moet er een P voor vermeld worden. 

Dit nummer kunt u o.a. gebruiken om uw velletje persoonlijke postzegels te bestellen. Er zijn 

nog een aantal velletjes beschikbaar. Echter op = op. Er worden geen nieuwe velletjes 

bijgedrukt. 

 

-Op de achterzijde van de veilinglijst ben ik wel heel erg voorbarig geweest. Hier vermelde ik 

als veilingdatum 9 juni 2012, en dat wel twee keer. Uiteraard moet dat 10 maart 2012 zijn. 

 

-De beurs (FILAFAIR) in den Bosch wordt gehouden op 23/24 maart en niet in april.! 

---------------------------------- 

De volgende beurzen kan ik u warm aanbevelen. Op de met een sterretje (* dus) gemarkeerde 

beurzen zullen wij met een info stand aanwezig zijn. 

jubileumtentoonstelling SPA 65, Halfweg, 2/3 maart; http://www.ohvz.nl/news/52.html 

* Purmerend, Filamanifestatie + dag van de JEUGDFILATELIE, 21/22 april; 

http://pprc.nl/filamanifestatie.htm 

Filafair I, Den Bosch, 23/24 maart; http://www.filafair.nl/ 

Brievenbeurs, Gouda 6/7/april; http://www.brievenbeurs.com/ 

Filamania, Gouda, 6/7 april; http://www.filamania.com/ 

Filanumis, Houten, 12 mei; http://www.wbevenementen.eu/verzamelbeurs-filanumis-in-

houten/ 

* Hollandfila Barneveld, 24/25 augustus;http://www.eindejaarsbeurs.nl/ 

Filafair II, Den Bosch, 7/8 september; http://www.filafair.nl/ 

*Postex, Apeldoorn, 19/21 oktober; www.http://postex.nl/ 

* Eindejaarsbeurs, 29/29 december; http://www.eindejaarsbeurs.nl/ 

Voor FILANUMIS kunt u via se secretaris gratis toegangskaarten verkrijgen. Dezen zullen in 

Amersfoort (10 maart) tijdens de bijeenkomst beschikbaar zijn. 

---------------------------------- 

Bijeenkomst en veiling 10 maart in Amersfoort. 

Uiteraard hopen wij velen van u te mogen treffen op deze dag. Mocht u niet kunnen komen en 

toch op de veiling willen bieden kan dat uiteraard ook schriftelijk. U kunt uw biedingen per 
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brief op per e-mail sturen aan de veilingmeester. Uw biedingen moeten wel uiterlijk zaterdag  

De veilinglijst is ook te vinden op onze website. www.nfvskandinavie.nl Hier vindt u ook 

eventuele correcties op de veilinglijst en andere interessante zaken. 

Uw biedingen moeten uiterlijk zaterdag 3 maart bij de veilingmeester binnen zijn. 

----------------------------------- 

Op onze web site is ook het jaarverslag 2011 te vinden. 

----------------------------------- 

De volgende bijeenkomsten zullen gehouden worden op: 

10 maart 

9 juni 

22 september 

8 december 

 

Ik groet u allen  

 

--  

Regards 

 

Henk P. Burgman (AIJP) 

Auctioneer/P.R. Commissioner of: 

-NFV "SKANDINAVIE"- 

-DUTCH PHILATELIC ASSOCIATION SCANDINAVIA- 

http://www.nfvskandinavie.nl  

 

Postal address: 

Spechtstraat 70 

NL-1021 VW Amsterdam 

NEDERLAND 

Tel: + 31 20 6329018 

henk.burgman@gmail.com 

 

Zie ook onze/See also our website: www.nfvskandinavie.nl voor meer informatie en nieuwe 

boeken!  

=============== 

PLEASE USE STAMPS ON YOUR MAILINGS. THEY WILL BE USED FOR OUR 

YOUTH 

PROJECT!! 

IF YOU HAVE ANY UNWANTED STAMPS LEFT, PLEASE DONATE THEM TO OUR 

YOUTH 

PROJECT. 
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