
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, NIEUWE BOEKBESPREKINGEN EN MEDEDELINGEN? 

http://www.nfvskandinavie.com 

 

INHOUD: 

 Jaarvergadering 7 maart in Amersfoort 

 Veiling 202 

 Nieuwe artikelen 

 Hertogpost 2020  

 

  

Jaarvergadering 7 maart in Amersfoort  

De bijeenkomst in Amersfoort met daarin opgenomen de Algemene Jaar Vergadering is ondanks het mooie 
weer en een enkele afzegging i.v.m. COVID-19 behoorlijk bezocht. Zowel het jaarverslag alsmede de financiële 
zaken (resultaat 2019 en begroting 2020) zijn door de vergadering goedgekeurd. Tijdens de veiling is ± 30 % van 
de kavels van eigenaar gewisseld. Wat een mooi resultaat genoemd mag worden.  
 

 
Veiling 202 / Auction 202 
De opbrengstenlijst voor veiling 202 - 7 maart 2020 in Amersfoort - is op de site geplaatst.  
Zie : https://www.nfvskandinavie.com/veiling.php 
 
The results of auction 202 - 7th March 2020 - can be seen on : https://www.nfvskandinavie.com/veiling.php 
 
Deze lijst is geen definitieve lijst. Er kunnen altijd typefouten in zitten en we moeten rekening houden met de 
retour periode van twee weken. Onverkochte kavels // Unsold lots (zonder opbrengst in de eindkolom: 
toeslag) zijn beschikbaar tegen inzetprijs, veilingkosten en eventuele verzendkosten tot en met 
zaterdag 21 maart 2020 23.59 uur, onder het principe: "Wie het eerst komt, het eerst maalt"  
 
U kunt een aanvraag doen bij de veilingmeester of een kavel nog beschikbaar is, de lijst wordt na enige 
verkopen telkens bijgewerkt. Mocht u van bepaalde, onverkochte, kavels een scan willen hebben dan kunt u 
ook deze bij de veilingmeester opvragen. 
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Nieuwe artikelen  
Op de site zijn weer enkele artikelen met betrekking tot de IJslandse filatelie geplaatst. Wederom betreft het 
artikelen en/of "specials" die eerder in het Deense blad "Islands Kontakt" zijn verschenen. Als u goed kijkt zult u 
zien dat sommigen al aan hun 3e versie toe zijn. Deze artikelen worden namelijk constant bijgewerkt met 
nieuwe vondsten, details en correcties. 
 
Mocht u zelf iets weten, iets hebben of iets relevants gevonden hebben dat niet in één van deze artikelen staat 
vermeld doe ons dan een plezier en laat het ons weten. U kunt mij altijd mailen op : henk.burgman@gmail.com 
of rechtstreeks aan Jakob : jsa@agadvokatfirma.dk  
Uw hulp en inbreng wordt zéér gewaardeerd. 
 
Mocht u zelf (ooit) een artikel geschreven hebben dan kunt u dat altijd naar mij sturen en kunnen wij bezien of 
het op de website geplaatst kan worden. 

 

 
Hertogpost 2020  

Op 19, 20 en 21 maart 2020 organiseert Stichting Hertogpost de Nationale Postzegelshow & tentoonstelling in 
de Brabanthallen, 's-Hertogenbosch. Dit gebeurt ter gelegenheid van het 90-jarig jubileum van de ’s-
Hertogenbossche Filatelistenvereniging. 

Hertogpost 2020 is een Nationale Postzegeltentoonstelling in de wedstrijdcategorieën I en II met exposanten 
uit binnen- en buitenland. Daarnaast is gemeld dat deze tentoonstelling het predicaat van de FEPA heeft 
verworven. Een deskundig jurykorps zal de inzendingen in de wedstrijdklasse beoordelen aan de hand van het 
nieuw aangepaste KNBF tentoonstellings-reglement, dat is geschoeid op de internationale en Europese 
FEPA/FIP reglementen. Alle tentoonstellingsklassen zijn welkom tijdens deze Hertogpost 2020. Naast de 
postzegeltentoonstelling zal ook een grote postzegelshow plaatsvinden met Nederlandse en internationale 
standhouders, postadministraties en veilinghuizen. 

De beurs word gehouden in de Brabanthallen - Diezekade 2 - 5222 AK 'S-HERTOGENBOSCH. 

HERTOGPOST 2020 zal voor het publiek geopend zijn op donderdag 19 en op vrijdag 20 maart 2020 vanaf 
10:00u t/m 17:00u. Op zaterdag 21 maart 2020 vanaf 10:00u t/m 16:00u. 
Entree € 5,00 per persoon per dag. Jeugd t/m 21 jaar vrij entree. Betaald parkeren. 
Op donderdagmorgen (19 maart) om 10:00u zal er een officiële opening plaatsvinden. 

Onze vereniging zal met een stand aanwezig zijn. Mocht u langs komen dan bent u van harte welkom.   Op deze 
beurs zal ook een Zweedse handelaar aanwezig zijn namelijk de firma  ATLAS Häftes AB 

Groet, 
 
Henk Burgman 

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 YOUTHPROJECT. 
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