Beste mensen,
Dit bericht wordt aan alle leden en relaties van de NFV SKANDINAVIË gestuurd waarvan het email 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.!!
KIJKT U OOK OP ONZE WEBSITE VOOR DE ACTUELE NIEUWTJES EN MEDEDELINGEN?
http://www.nfvskandinavie.com of http://www.nfvskandinavie.nl
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INHOUD:
 AFA Special: leden prijs
 FACIT, AFA en andere CATALOGI bestellen
 POSTEX 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFA Special: leden prijs:
Eindelijk is er iets meer bekend omtrent de ledenprijs. De winkelprijs in DK is 700 DKK = € 95,Voor onze leden komt de prijs op ongeveer € 75 á 80. Dat is uiteraard exclusief verzendkosten
binnen NL. De AFA Special is zeker voor de verzamelaar van Denemarken en haar gebieden
en/of voormalige "koloniën" een must om te hebben. Zeker met de toevoeging van een
diepgaand hoofdstuk met IJsland is deze uitgave eigenlijk onmisbaar.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nog even ten overvloede………
FACIT, AFA en andere CATALOGI bestellen
Alle gegevens omtrent het bestellen van de diverse catalogi vindt u op Bladzijde 32 van Het
NOORDERLICHT van juni (Nr. 203).
De FACIT catalogi : Zoals eerder aangekondigd is de ons vertrouwde Facit Special opgedeeld
in twee (2) delen. Op de website (Onder het kopje NIEUWS) vind u de verschillen tussen de
twee. Het is mogelijk om een van de twee delen of beide delen te bestellen.
Eind oktober komt er een nieuwe Facit Postal uit. Meer info in de vorige nieuwsbrieven en op
de website. Ook een nieuwe AFA Special zal in november het levenslicht zien. Op de website is
ook hier over meer terug te vinden.
De ledenprijzen zien er als volgt uit:




Facit Zweden 2015; afgehaald € 29 €. Verstuurd binnen NL € 33 .
Facit Special Classic 2016; afgehaald € 33. Verstuurd binnen NL € 39.
Facit Norden 2016; afgehaald € 41 Verstuurd binnen NL € 47.










Facit Postal IX; afgehaald € 45. Verstuurd binnen NL € 51.
Michel Norden 2016; afgehaald € 56. Verstuurd binnen NL € 62.
Norgeskatalogen 2016; afgehaald € 48. Verstuurd binnen NL € 53.
AFA Danmark 2016; afgehaald € 33. Verstuurd binnen NL € 39..
AFA Danmark met spiraalrug 2016; afgehaald € 38. Verstuurd binnen NL € 44.
AFA Skandinavien 2016; afgehaald € 33. Verstuurd binnen NL € 39.
AFA Skandinavien met spiraalrug 2016; afgehaald € 38. Verstuurd binnen NL € 44 .
AFA SPECIAL 2016; Komt dus tussen de € 75 en € 80 uit.

Er gaat zelfs nog een derde bestelronde uit dus als u nog iets wilt hebben kunt/moet u snel
reageren. De laatste bestel mogelijkheid a.s. vrijdag de 23e oktober. Bestellingen die daarna
binnen komen zullen niet meer gehonoreerd worden!
Als u iets wilt bestellen maak dan het vernoemde bedrag z.s.m. over op NL12INGB0005253615 - t.n.v. H.P. Burgman te Amsterdam, onder vermelding van het
gewenste. Bij aflevering zal er een verrekening plaatsvinden van het eventueel te veel c.q. te
weinig betaalde.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------POSTEX 2015
Postex het grootste jaarlijkse filatelistisch evenement van Nederland voor de verzamelaar en
het hele gezin was in mijn optiek een geslaagde happening. De vereniging was aanwezig met
een informatie stand. Zeker op de vrijdag was het een gezellig komen en gaan van leden en
geïnteresseerden. De andere twee dagen zijn, door drukke jury bezigheden mijnerzijds, een
beetje aan mij voorbij gegaan. Maar ik denk dat het in zijn geheel een goed postzegelweekend is
geweest.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Groeten / Regards
Henk P. Burgman (AIJP)
P.R. Commissioner
and auctioneer of:
-NFV"SKANDINAVIE"-DUTCH PHILATELIC ASSOCIATION SCANDINAVIAhttp://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.

