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Beste mensen, 

 

Dit bericht wordt aan alle leden en relaties van de NFV SKANDINAVIË gestuurd waarvan 

het e-mail adres bij mij bekend is. 

 

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 nieuwsbericht ontvangen stuur dan deze nieuwsbrief door en informeer 

mij omtrent hun e-mail adres. 

Attendeer ook andere verzamelaars op het bestaan van de NFV SKANDINAVIË!! 

 

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

INHOUD: 

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

PERSOONLIJKE POSTZEGEL 

Filateliebeurs 2012 

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

Ter gelegenheid van het 10-jarig jubileum van onze bijeenkomsten in 

Sociëteit Amicitia in Amersfoort geeft de vereniging een velletje met 

persoonlijke postzegels uit. Bekijk dit velletje op onze site 

www.nfvskandinavie.nl. Of bekijk dit velletje hier als .pdf bestand. 

Het dient tevens als voorloper voor ons komende 50-jarig jubileum en ter 

promotie van de vereniging. 

Elk lid kan voor 5 euro één velletje afhalen bij de stand van onze vereniging 

op de komende tentoonstellingen, bijvoorbeeld in Loosdrecht, morgen en 

overmorgen (28 en 29 januari). Ook kunnen leden voor 6 euro één velletje 

bestellen bij onze secretaris de heer Hertel. Het wordt dan opgestuurd in 

een speciale envelop gefrankeerd met dezelfde persoonlijke postzegel. 

Leden kunnen ook meerdere velletjes afhalen of bestellen: elk tweede en 

volgend velletje kost dan 10 euro. 

Niet-leden kunnen één velletje voor 10 euro afhalen of bestellen. 

Betaling bij toezending per post voor leden en niet-leden graag op ING 

banknummer 380962 ten name van de NFV Skandinavië onder vermelding 

http://www.nfvskandinavie.nl/
velletje%20viking.pdf


van "Viking"; geef bij de overschrijving duidelijk het adres aan waarnaar het 

velletje moet worden opgestuurd en vergeet niet uw lidmaatschapsnummer 

te vermelden. 

 

Misschien tot ziens op de Filateliebeurs. 

Meer informatie betreffende de Filateliebeurs vindt u hier: http://www.filateliebeurs.nl/ 

 

--  

Regards 

 

Henk P. Burgman (AIJP) 

Auctioneer/P.R. Commissioner of: 

-NFV "SKANDINAVIE"- 

-DUTCH PHILATELIC ASSOCIATION SCANDINAVIA- 

http://www.nfvskandinavie.nl  

 

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.nl 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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