
 

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 kandidaat secretaris 

 Naverkoop veiling 197 

 

Er is een kandidaat om het secretariaat over te nemen van onze huidige secretaris 
Chris  Hertel.  
 
Bestuursmutaties 
Oproep kandidaten bestuursfunctie secretariaat, 
 
Het bestuur van NFVS deelt u mede dat voor het secretariaat dhr. Andre Siraa 
(1958), lid vanaf 20.03.1995 zich kandiaat heeft gesteld. Het bestuur heeft met Andre 
gesprekken gevoerd en stelt voor hem te benoemen.  
 
De huidige secretaris is Christiaan Hertel (1938) in dienst 21.09.1996 zal de 
ledenadministratie, verzending HNL buitenland en de KvK blijven doen todat Andre 
geheel is ingewerkt en tot dat tijdstip als 2e secretaris in functie blijven.  
 
Eventuele tegenkandiaten kunnen zich voor 19 januari 2019 bij de huidige 
secretaris schriftelijk melden per post of e-mail  
 
F. Hertel  
Urkwal 74  
1324 HR Almere 
e-mail: hertel01@kpnmail.nl 
 
 
 

http://www.nfvskandinavie.com/
mailto:hertel01@kpnmail.nl


 

 
 
Naverkoop veiling 197  
 
Onthoudt u nog even dat de naverkoop van veiling op 23 december 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. 
 
Nogmaals wens ik u allen een prettige Kerst en een gezond en zege(l)rijk 2019!! 
 

 
 
Henk P. 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 YOUTH PROJECT. 

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

