
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 

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

Nieuwe secretaris 

 

Tijdens de GALV van afgelopen zaterdag in Amersfoort is de heer Andre Siraa gekozen en benoemd 

tot secretaris van onze vereniging. Hij gaat het secretariaat na een inwerkperiode over nemen van 

onze huidige secretaris Chris Hertel. Chris blijft voorlopig de leden administratie doen. Wilt u 

eventuele mutaties zoals adres - telefoon en e-mailadres veranderingen (voorlopig nog) aan beide 

heren doorgeven? 

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

Naverkoop veiling 198 

Zoals gewoonlijk kunt u op de site de opbrengsten van de 198e veiling terugzien. Tevens is het 

mogelijk om uit de niet verkochte kavels een keus te maken en deze kavels op de reguliere wijze met 

dito kosten via de veilingmeester aan te schaffen. 

Onthoudt u nog even dat de naverkoop van veiling 189 op 17 maart sluit? 

Er zijn nog mooie en goede kavels aanwezig die liggen te schreeuwen om gekocht te worden en ik 

word er gewoon weg doof van. Dus ingeval van interesse snel reageren. Diverse van deze kavels 

komen NIET meer terug in de volgende veiling. DUS>>>>>>....... Wie het eerst komt het eerst mazzel 

heeft. 

 



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. 

 


