
 

 

 
 
 
 
 
 
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 
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Bijeenkomst en veiling 3 september. 
De bijeenkomst van 3 september was maar matig bezocht. Slechts 22 leden en 2 niet leden 
gaven acte de présence. Het resultaat ven de veiling, die kleiner was dan we de laatste tijd 
gewend zijn, viel mijns inziens best mee. Bijna 250 kavels veranderden van eigenaar. Dit is 
bijna 35%. 
U kunt nog naverkoop orders plaatsen tot en met zaterdag 17 september. De kavels 
worden verkocht tegen inzetprijs plus de gebruikelijke veiling- en verzendkosten. 
 
Nieuw veiling materiaal is welkom en kan tot en met 29 oktober ingeleverd worden. 

++++++++++++++++ 
Tijdens deze bijeenkomst hadden wij te gast een kleinzoon van een van de oprichters van 
onze vereniging, n.l. Onno van Dobbenburgh, kleinzoon van Dr. Lion Frenkel. Hij is in het 
filatelistische verleden van zijn grootvader gedoken en wilde graag meer weten. Ik denk dat 
we hem met het e.e.a. hebben kunnen helpen waardoor zijn "onderzoek" zich kan 
uitbreiden. Waarschijnlijk horen we er op een later tijdstip meer van. 
 

http://www.nfvskandinavie.com/


 

Groet 
 
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. 

 
 
 
 

 
 
  

 

Vergeet u niet om op tijd uw nieuwe catalogus te bestellen? 
Ik heb nog niet alle informatie binnen maar hier zijn wat indicaties. 
Michel Skandinavien - Winkelprijs € 59 - Ledenprijs ± € 50. 
Michel Finnland und Balticum - Winkelprijs € 59 - Ledenprijs ± € 50. 
AFA Denmark (gewone verlijmde kaft, de ringband is duurder)- Winkelprijs DKK 395 - 
Ledenprijs ± € 42. Ditmaal met afbeeldingen van veel nieuwe plaatfouten. 
Facit zal in november alleen de SVERIGE 2023 publiceren. De Classic komt in het voorjaar 
van 2024. 
FACIT History & Index 1948-2022 Winkelprijs SEK 400 = ± € 40 - Ledenprijs ± € 35. 
Alle prijzen zijn bij benadering en exclusief verzendkosten. 
De door mij te bestellen aantallen bepalen mede te verkrijgen korting én de portokosten. 

+++++++++++++++ 

Verder nog wat kort verenigingsnieuws:  
a) De jaarvergadering zal medio juni (2023) gehouden wordt i.p.v. medio maart. 
b) En dat de begroting voor het komende jaar al in december/januari gepubliceerd wordt. 

++++++++++++++++++ 
Onze ere voorzitter Gerhard v.d. Laan heeft enige overwegingen m.b.t. het functioneren en 
het voortbestaan van de vereniging op papier gezet. Dit is tijdens de afgelopen vergadering 
voorgelezen en voeg ik hierbij toe aan de nieuwsbrief. Leest u dit eens op uw gemak door 
en deel uw gedachten, bevindingen etc. met het bestuur. 
 
Zie bijlage. 
 

http://www.nfvskandinavie.com/
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http://www.nfvskandinavie.com/

