
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: 

De rondzendingen 

Helaas wordt het rondzendverkeer geconfronteerd met het teruglopen van nieuwe 
rondzendboekjes. Deze terugloop is al een paar jaar bezig en wordt nu ook nog versterkt 
door het overlijden in het afgelopen jaar van 3 belangrijke c.q. grote inzenders van nieuwe 
boekjes. Een andere inzender is gestopt met het maken van nieuwe boekjes. 
  
Na overleg binnen het bestuur zijn, noodgedwongen, de volgende besluiten genomen: Per 
heden gaat het aantal boekjes/enveloppen in een rondzending terug naar 25 stuks i.p.v. 30.  
Per jaar zullen er in een sectie 4 à 5 rondzendingen uitgezet gaan worden. Wanneer het 
aantal ingezonden boekjes weer toeneemt en het mogelijk is, zou deze aanpassing weer 
teruggedraaid kunnen worden. 
  
Het bestuur doet dan ook een dringend beroep op u om ook rondzendboekjes te gaan 
plakken. De nieuwe boekjes kunt u bij de rondzend-commissaris Rob de Leeuw op de 
bijeenkomst in Amersfoort ophalen of per E-mail bij hem aanvragen. 
 
Email: r.j.deleeuw@hetnet.nl  -  Tel. 020-6340880. 
 
Rob zal morgen (zaterdag 8 december) lege boekjes bij zich hebben. De boekjes zijn nog 
steeds gratis, bij opsturen zijn de portokosten wel verschuldigd.Heeft u vragen over het 
bovenstaande dan kunt u mij of Rob gerust mailen of bellen. 
 
Dus beste mensen Kijk eens in uw doubletten boeken en plak eens een boekje of twee dan 
kunnen we weer even voorruit. 
 
Regards, 
 
Henk P. Burgman (AIJP) 

http://www.nfvskandinavie.com/
mailto:r.j.deleeuw@hetnet.nl


 
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. 

 

http://www.nfvskandinavie.com/
mailto:henk.burgman@gmail.com
http://www.nfvskandinavie.com/

