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Facit 2015 
Correcties veiling 181 
Oproep kandidaten voor het penningmeesterschap! 
POSTEX 2014/2015 
 

 
Facit 2015 
Door afzeggingen heb ik nog een Facit 2015 over voor de liefhebber. Wie het eerst 
komt het eerst maalt. 
48,00 Euro afgehaald of 56,50 Euro opgestuurd binnen Nederland. 
Reacties naar : henk.burgman@gmail.com 
 

 
Correcties veiling 181 
Inzet kavel 368 moet zijn: 1,50 € 
De veilinglijst staat op de website!!!!!!! 
 

 
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". 
 

 
De POSTEX 2014 was voor onze vereniging zéér succesvol. Het tentoonstellen van 
diverse verzamelingen van onze leden hebben, zowel voor geroutineerde 
"tentoonstellers" als voor "nieuwelingen", tot een groot succes, in de vorm van goede 
bekroningen, geleid. Er is, door sommige leden, gevraagd of we volgend jaar weer 
mee kunnen/willen doen.  
Ik denk dat dit een goed idee is. Graag wil ik van u allen vernemen of dit ook 
daadwerkelijk een goed idee is en wie er eventueel tijdens de POSTEX 2015 mee 
zouden willen doen en een stukje van hun verzameling zouden willen tentoonstellen.  
 

Groeten, 
 
Regards 
 
Henk P. Burgman (AIJP) 
P.R. Commissioner  
and auctioneer  
of: 
-NFV "SKANDINAVIE"- 
-DUTCH PHILATELIC ASSOCIATION SCANDINAVIA- 
http://www.nfvskandinavie.com 
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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. 
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