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? Ook oudere nieuwsbrieven
zijn hierop terug te vinden.
http://www.nfvskandinavie.com
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Correcties Veiling 198
Kavel 131 = VERVALLEN
Kavel 233 = Nr. 13a-GB
Kavel 238 = 426/428-PF
Kavel 299 = --Backen 1875 stempel.
Kavel 300 = STOCKHOLM 4-4-1875 stempel
Kavel 329 = VERVALLEN
Kavel 543 = 2 rondzendboekjes
Kavel 634 = A t/m M
Vergeet u niet uw schriftelijke biedingen op tijd in te sturen voor al die mooie kavels zoals een
mooie Deense sterstempel verzameling alsmede een Noorse Julezegel verzameling en nog 708
andere kavels??!!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vraag en aanbod
Op de website hebben wij de mogelijkheid om kleine annonces in een vraag en aanbod rubriek te
plaatsen. Onlangs is daar een mooie aanbieding voor SAFE bladen geplaatst. Wie het eerst komt het
eerst haalt!!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bijeenkomsten 2019
Voor alle zekerheid geef ik u nog even de data van de bijeenkomsten in Amersfoort: 2 maart 2019 - 8
juni 2019 - 21 september 2019 en 7 december 2019.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Contributie 2019
Er kwamen toch weer vragen over de contributie inning binnen.
De Girale (incasso) inning van de contributie voor dit lopende jaar, 2019, had veel voeten in de aarde,
althans de automatische incasso die bij ING rekeninghouders uitgevoerd moest worden. Deze is door
handelingen van ING zelf een puinhoop geworden. Mocht u uw contributie nog niet betaald hebben
verzoeken wij u dit per omgaande te doen. Voor eventuele bijzonderheden en spelregels verwijs ik u
naar de website.
Mocht u niet betaald hebben (stom helemaal vergeten!!) dan krijgt u een herinnering thuis gestuurd.
Deze herinnering kost u € 2,50. Mocht u een herinnering binnenkrijgen en u heeft nog niet betaald
wees dan zo sportief om die € 2,50 administratie en portokosten te betalen.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jaarverslag + Agenda jaarvergadering
Het jaarverslag over het 54e jaar (2018) is op de website in te zien evenals de agenda voor de GALV
van zaterdag 2 maart.
Uiteraard hopen wij op een hoge opkomst zeker gezien het belang van deze vergadering.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOVIOPOST
Vanwege het 35-jarig jubileum van Noviopost wordt in samenwerking met de ‘s-Hertogenbossche
Filatelisten Vereniging het evenement NOVIO-FAIR 2019 georganiseerd. Dit is tevens de 9e Filafair.
Het evenement vindt plaats op zaterdag 9 en zondag 10 maart 2019 in de OC Huisman sporthal,
gelegen aan de Dennenstraat 25, 6543 JP te Nijmegen. Het is een grote internationale postzegelbeurs
en postzegeltentoonstelling in de categorie 3 en propaganda, alsmede het KNBF-Jo
Toussainttoernooi op zondag 10 maart.
Openingstijden : Zaterdag 10:00 tot 17:00 uur. Op zondag van 10:00 tot 16:00 uur.
De NFV Skandinavië zal op deze beurs aanwezig zijn met een propaganda stand. Mocht u in de regio
woonachtig zijn en bereid zijn om de vereniging mede te willen vertegenwoordigen neemt u dan
even contact op met de Hr. Reinier Ruijs (reinierruijs@planet.nl). Speciaal voor zondag 10 maart
zitten wij erg krap met de bemensing!!!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inbreng materiaal veiling en rondzendboekjes
Zowel de veilingmeester als de rondzendcommissaris zijn desperaat op zoek naar goed materiaal.
Voor de veiling zijn dit vooral betere zegels, brieven en verzamelingen. Maar leuke snuffelpartijtjes
zijn ook welkom!
Voor de rondzending zijn boekjes gratis te verkrijgen bij de rondzendcommissaris de Hr. Rob de
Leeuw. Wij zullen er voor zorgen dat er op de bijeenkomst boekjes aanwezig zijn. Reeds volle boekjes
kunt u dan ook inleveren evenals nieuw veilingmateriaal.
Rest mij u nogmaals uit te nodigen voor de bijeenkomst van 2 maart in Amersfoort.
Dit was het weer voor deze keer.
Groet
-Regards
Henk P. Burgman (AIJP)
P.R. Commissioner and auctioneer
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.

