
Beste mensen, 

Dit bericht wordt aan alle leden en relaties van de NFV SKANDINAVIË gestuurd die zich 
hiervoor hebben opgegeven. 

  
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 nieuwsbrief ontvangen?  Stuur dan deze nieuwsbrief door en/of 
informeer mij omtrent hun e-mail adres. 

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

Bezoek de websites van onze adverteerders!!!! 

KIJKT U OOK OP ONZE WEBSITE VOOR NIEUWTJES EN MEDEDELINGEN? 

 

http://www.nfvskandinavie.com 

 

 

INHOUD: 

 Een nieuwe secretaris 
 Naverkoop veiling 198 
 Verslag van de bestuursvergadering dd 19-01-2019 
 Data bijeenkomsten 2020 

 

Een nieuwe secretaris  
Zoals u in de vorige nieuwsbrief heeft kunnen lezen gaat Andre Sira het secretariaat van 
Chris Hertel overnemen. Het overname proces is in volle gang. Een van de 
veranderingen is dan uiteraard een nieuw e-mail adres. U kunt uw mail aan Andre naar 
het volgende adres sturen : secretarisnfvs@gmail.com 
 
Chris zal voorlopig ook nog op zijn oude bekende adres bereikbaar zijn.Trouwens; 
Tussen haakjes, haken en accolades, Chris heeft het wel 23 jaar volgehouden!!>>>>..... 
Mijn complimenten!! Ik vind het meer dan een applausje waard!!! 
  



 

Naverkoop veiling 198 

De naverkoop periode is afgesloten. Ik hoop deze week de inzenders hun overzichten 
te kunnen sturen. Een handvol mensen hebben hun gekochte kavels nog niet 
afgerekend. WILT U DIT S.V.P. ZO SNEL MOGELIJK DOEN? 
 

  
Verslag van de bestuursvergadering dd 19-01-2019  
Op de website zal onder het kopje "Verenigingsverslagen" het verslag van de 
bestuursvergadering van 19-01-2019 geplaatst worden. Dit is ook op de GALV 
besproken maar zij die niet aanwezig waren kunnen het hier dan ook nalezen.  
 
Zie ook de bijlage! Ik verzoek u dit verslag te lezen daar de inhoud zeer 
belangrijk is voor het voortbestaan van de vereniging. 
 
  
 
Data bijeenkomsten 2020  
De bijeenkomsten in 2020 zijn als volgt vastgelegd. 
 

 7 maart 2020 
 6 juni 2020 
 19 september 2020   
 28 november 2020. 

 

Regards 
 
Henk P. Burgman (AIJP) 
P.R. Commissioner  
and auctioneer  

of: 
-NFV "SKANDINAVIE"- 

-DUTCH PHILATELIC ASSOCIATION SCANDINAVIA- 
http://www.nfvskandinavie.com 

 
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.com  

voor meer informatie en nieuwe boeken!  
 

PLEASE USE STAMPS ON YOUR MAILINGS. THEY WILL BE USED FOR OUR YOUTH 
PROJECT!! F YOU HAVE ANY UNWANTED STAMPS LEFT, PLEASE DONATE THEM TO OUR YOUTH 

PROJECT. 

 


