
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: 

 Bijeenkomsten 2019 

 Contributie 2019 

 NOVIOPOST 

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

Bijeenkomsten 2019  

Voor alle zekerheid geef ik u nog even de data van de bijeenkomsten in Amersfoort: 

2 maart  -  8 juni  -  21 september  -  7 december. 

Op 2 maart zal de Gewone Algemene Ledenvergadering (GALV) worden gehouden. Op deze vergadering 

zal de enige kandidaat voor de secretaris functie worden voorgesteld en na stemming hopelijk benoemd 

worden. Verder zullen er nog wat andere belangrijke zaken behandeld worden die alle leden aangaan. 

KOMT ALLEN!! 

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

Contributie 2019  

Zoals gebruikelijk vragen we op het eind van het jaar weer om uw contributie, indien u geen machtiging 

heeft afgegeven, op tijd te betalen. Het liefst vóór 1 januari, dan kunnen wij onze financiële trein netjes 

op de rails zetten voor het komende jaar. 

Echter : Op dit moment zijn er nog ± 40 leden die hun contributie NIET betaald hebben. Het bestuur 

verzoekt deze leden z.s.m. hun contributie te betalen. 

 

Gaarne € 32,50 (u ziet geen contributie verhoging) overmaken op : NL58INGB0000380962 t.n.v. NFV 

Skandinavië te Horst. Vermeldt u wel even uw lidmaatschapsnummer? Dat maakt het voor onze 

http://www.nfvskandinavie.com/


cententellers wat gemakkelijker.  In de bijlage onderaan deze nieuwsbrief staat alles nog eens extra 

duidelijk weergegeven. 

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

NOVIOPOST  

Vanwege het 35-jarig jubileum van Noviopost wordt in samenwerking met de ‘s-Hertogenbossche 

Filatelisten Vereniging het evenement NOVIO-FAIR 2019 georganiseerd. Dit is tevens de 9e Filafair. Het 

evenement vindt plaats op zaterdag 9 en zondag 10 maart 2019 in de OC Huisman sporthal, gelegen aan 

de Dennenstraat 25, 6543 JP te Nijmegen. Het is een grote internationale postzegelbeurs en 

postzegeltentoonstelling in de categorie 3 en propaganda, alsmede het KNBF-Jo Toussainttoernooi op 

zondag 10 maart. 

Openingstijden : Zaterdag 10:00 tot 17:00 uur. Op zondag van 10:00 tot 16:00 uur.  

De NFV Skandinavië zal op deze beurs aanwezig zijn met een propaganda stand. Mocht u in de regio 

woonachtig zijn en bereid zijn om de vereniging mede te willen vertegenwoordigen neemt u dan even 

contact op met de Hr. Reinier Ruijs (reinierruijs@planet.nl). 

Groet 

--  

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

PROJECT. 
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 Secretariaat 

 F.C.J.K.Hertel 

 Urkwal 74 

 1324HR Almere 

 + (31) 036.5344650 

 hertel01@kpnmail.nl     

Contributie 2019 Eigen overmaking en Incasso  
De contributie per 1 januari 2019 bedraagt: 

Nederland leden € 32,50 incasso en overmaking. 

Familielid   € 10, -- (Incasso is niet mogelijk 

EU leden  € 35,00 (Incasso is niet mogelijk) 

Wereld leden  € 40,00 (Incasso is niet mogelijk). 

 

Wij verzoeken u uw jaarcontributie over te maken. 

Nederlandse betalingen: IBAN: NL58INGB 0000380962 t.n.v. NFV Skandinavië Horst.  

Buitenlandse betalingen: IBAN: NL58INGB 0000 380962 en BIC: INGBNL2A, 

NFV Skandinavië Horst NL, vermeld s.v.p. shared costs. 

 

Betaalt u na 24 januari 2019 dan krijgt u een aanmaning en wordt 2,50 euro voor bijdrage in de kosten in 

rekening gebracht. 

Wees dan zo sportief om deze toeslag dan ook te betalen.  
 

Incasso 2019 
Veel van u hebben een incassoformulier afgegeven voor contributie betaling. De afschrijving zal geschieden 

rond 24 januari 2019 

 

Als u geen gebruik meer wilt maken van incasso meldt u dat dan, schriftelijk, voor 1 januari 2019 aan: 

Wim Hendriks: 

e-mail WJ. Hendriks@xs4all.nl. 

Als, om welke reden dan ook incasso is gedaan tegen uw wil, dan wordt het bedrag onmiddellijk teruggestort 

zodra u daarom schriftelijk (briefkaartje, e-mail) hebt gevraagd. U kunt ook zelf via internetbankieren het bedrag 

terug laten boeken. 

 

Met vriendelijke groet. 

Wim Hendriks, 2
e
 penningmeester. 

 


