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:
--------------------------Oproep kandidaten voor het penningmeesterschap !
POSTEX 2014
--------------------------Oproep kandidaten voor het penningmeesterschap !
Onze penningmeester Rutger van Veenendaal heeft te kennen gegeven zijn ambtstermijn te
willen beëindigen en zich bij de komende Algemene Ledenvergadering van 7 maart 2015 niet
herkiesbaar te stellen. In verband hiermee vragen wij u allen om eens na te denken of dit
misschien iets voor u is. Meer informatie vind u op de site onder het kopje "NIEUWS".
--------------------------POSTEX 2014
Vanaf vrijdag wordt weer de POSTEX beurs/tentoonstelling gehouden. Zoals u weet zal onze
vereniging daar het jubileumjaar afsluiten met een gejureerde tentoonstelling van 50 kaders.
U bent allen welkom. Morgen, donderdag dus, gaan we eerst de boel opbouwen. Daarna
gaan wij de verzamelingen in de kaders hangen. Mocht u zin hebben bent u altijd welkom
om ons en de organisatie van de POSTEX daar mee te helpen. Hoe meer zielen hoe meer
vreugde en des te eerder kunnen wij weer naar huis. Meer informatie betreffende de beurs
en openingstijden kunt u vinden op : www.postex.nl
Hopelijk tot ziens op de POSTEX
De volgende bijeenkomst van de NFV SKANDINAVIË zal zijn op 13 december.
Groeten
Henk P. Burgman
Regards
Henk P. Burgman (AIJP)
Auctioneer/P.R. Commissioner of:
-NFV "SKANDINAVIE"-DUTCH PHILATELIC ASSOCIATION SCANDINAVIAhttp://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.

