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.!!
Bezoek de websites van onze adverteerders!!!!
KIJKT U OOK OP ONZE WEBSITE VOOR ACTUELE NIEUWTJES EN MEDEDELINGEN?
http://www.nfvskandinavie.com of http://www.nfvskandinavie.nl
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Iceland Philatelic Magazine Issue 7
Zojuist is alweer de 7e aflevering van dit gratis blad verschenen. U kunt dit ook in uw mailbox krijgen.
Stuur een mailtje naar Brian Flack, schrijf hem dat u geïnteresseerd bent. : flackbp@gmail.com
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BIJEENKOMST 4 JUNI
De eerstvolgende bijeenkomst met veiling is gepland op 4 juni en in onze vertrouwde omgeving in
Sociëteit AMICITIA. Uiteraard zijn wij blij dat we weer op onze oude stek terecht kunnen. In mijn
optiek is "DE BRON" een meer dan waardige vervanger voor het geval we moeten uitwijken.

De veilinglijst staat ondertussen op de site. In deze veiling vindt u behalve het "normale" werk een
aantal intact gelaten verzamelingen in luxe SAFE-DUAL albums.
Ik kijk uit naar een goede bijeenkomst met een grote opkomst.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DATA BIJEENKOMSTEN 2016
Hierbij ook nog even de data voor de bijeenkomsten in 2016.



17 september 2016
3 december 2016

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RESULTATEN- EN NAVERKOOPLIJST
Na afloop van de vorige (nr. 186) veiling hebben we een lijst met onverkochte kavels op de website
geplaatst. Dit om de leden de mogelijkheid te geven om achteraf nog iets naar hun gading te kunnen
aanschaffen.
Van deze mogelijkheid is meer dan ruim gebruik gemaakt. Het aantal "naverkoopbiedingen" overtrof
het aantal schriftelijke biedingen die voorafgaand aan de veiling waren ingebracht.
Deze mogelijkheid houden we er dus voorlopig even in. Mocht u na de volgende veiling dus iets
gemist hebben dan kunt u nog tot 18 juni onverkochte kavels aanschaffen tegen de gewone
veilingvoorwaarden. WIE HET EERST KOMT HET EERST MAALT!!
Waar gewerkt word worden fouten gemaakt dus ook door mij. Mochten er foutjes in de veilinglijst
staan en die komen mij onder ogen zal ik ze opnemen in de correctie lijst. Deze lijst kunt u op de
website terug vinden. De eerste is mij al onder de aandacht gebracht.
Correctie op veiling 187
Kavel 14 heeft als inzet € 200,- dat moet € 20,- zijn.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------HERHAALDE OPROEP
Nieuw op de website : UW VERZAMELING.
Helaas hebben wij hier minimale reacties op mogen ontvangen. Blijkbaar is de interesse om te laten
zien wat u verzamelt zeer minimaal. Ondanks dit heb ik het er op gewaagd om een 2-tal één-kader
verzamelingen op de website neer te zetten. Misschien.........????
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HOLLANDFILA
Op vrijdag 3 en zaterdag 4 juni 2016 wordt in De Veluwehal te Barneveld de volgende Hollandfila
georganiseerd. De beurs is vrijdag geopend van 10:00 tot 17:00 uur, zaterdag van 10:00 tot 16:00
uur, de entree bedraagt € 3 per persoon per dag. Jeugd tot 17 jaar gratis.
Ondanks dat wij op de zaterdag onze bijeenkomst hebben, zullen wij beide dagen met een infostand
aanwezig zijn.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------POSTEX 2016
Tijdens POSTEX 2016 (14, 15 en 16 oktober 2016 ) zal de NFV SKANDINAVIË weer aanwezig zijn met
een informatiestand. Voor deze dagen kunnen wij nog wat vrijwilligers gebruiken om de stand te
bemensen.
"Verder kreeg ik van een tweetal leden de vraag of wij weer een gezamenlijke inzending voor deze
tentoonstelling verzorgen. Als er belangstelling is om gezamenlijk een aantal kaders te vullen, al dan
niet gejureerd, dan hoor ik dat graag zo spoedig mogelijk."
In mijn vorige nieuwsbrief had ik deze oproep geplaatst.
Als u het voorgaande stukje gelezen heeft dan begrijpt u wel dat ik ook hierop een minimale reactie
gekregen heb. JAMMER!!!
Wij, de bestuursleden, proberen en bedenken van alles om het u als lid zo leuk, interessant, leerzaam
etc. etc. te maken. Maar blijkbaar zonder enige interesse en resultaat.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOORSE POST
Nu even een oproep voor mij zelf. Zoals u misschien wel weet verzamel ik de info bulletins van de
diverse Scandinavische postadministraties. In mijn bibliotheek mis ik de folders (Frimerke Posten ook
wel Norway Post genaamd) van 2015. Heeft u deze misschien nog liggen en u doet er niets mee dan
houd ik mij ten zeerste aanbevolen.
Van sommige andere landen mis ik ook nog wel wat. Mocht u nog oudere exemplaren liggen en daar
vanaf willen neem dan even contact met mij op.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CATALOGI THOMAS HØILAND
Voor geïnteresseerden in oudere catalogi van het opgeheven veilinghuis Thomas Høiland, weet ik
een aantal van deze boekwerken te staan. Ze zijn gratis op te halen in het noorden van het land.
Mocht u geïnteresseerd zijn laat het mij dan weten dan ik het contact leggen. De reeks loopt grofweg
van nr. 7 tot in de 40ers en ik weet niet of het een complete reeks is.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dat was het weer voor deze keer.

Groet,
Henk P. Burgman
-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
mail: 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.

