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-mailadres. Attendeer ook andere verzamelaars op het bestaan van de NFV SKANDINAVIË.!!
Bezoek de websites van onze adverteerders!
KIJKT U OOK OP ONZE WEBSITE VOOR DE ACTUELE NIEUWTJES EN MEDEDELINGEN?
http://www.nfvskandinavie.nl

INHOUD:









Veilinglijst + Correcties
Jaarverslag
Agenda GALV 4 maart
Bevelanden tentoonstelling
Nieuw reservelid kascommissie
Filamanifestatie 2017
Achterhoek 2017
NORDIA 2017 + Correctie verkeerde data.

ETC.

Veilinglijst + Correcties
De veilinglijst voor de 190e veiling (4 maart 2017) staat al weer enige tijd voor u klaar op de
website. Tevens zijn er een paar correcties doorgevoerd.
Hierbij ook deze :
Kavel 217

leest als : Nr. 183a+b-PF......

Kavel 440

Inzet € 15,- i.p.v. € 50,-

Kavel 455

leest als : DK - Insteekboek met doublettenpost-GB. Met best aardig
materiaal. Ook veel Jule-, trein- en lokaal zegels van div. Scand. Landen.

Vergeet u niet uw schriftelijke biedingen per snail of e-mail door te geven aan mij?

Jaarverslag 2016
Deze staat op de website. De financiële stukken kunnen bij de penningmeester opgevraagd
worden. Exemplaren zullen op 4 maart in de Bron verkrijgbaar zijn.

Agenda GALV 4 maart
Deze staat op de website geplaatst.

Bevelanden tentoonstelling
Ter gelegenheid van het 90 jarig bestaan van de vereniging wordt een grote postzegeltentoonstelling met beurs georganiseerd in 2017. Deze zal worden gehouden in de Stenge te
Heinkenszand op de data 4 en 5 maart 2017.
Voor meer info : http://postzegelclubdebevelanden.nl/

Nieuw reservelid kascommissie
Statutair treed elk jaar een nieuw kascommissielid toe. Dit nieuwe lid is het reserve lid van
het voorgaande jaar. Dit is ook dit jaar weer het geval. Zodoende zijn we weer op zoek naar
een nieuw reserve lid. Gegadigden kunnen zich bij de secretaris, de Hr. Hertel melden
(hertel01@kpnmail.nl). NIET ALLEMAAL TEGELIJK S.V.P.!

Filamanifestatie 2017
Op 22 en 23 april 2017 zal het evenement Filamanifestatie gehouden worden in Diemen.
Tijdens deze manifestatie is er gelegenheid om tentoon te stellen in de volgende
classificaties:Tentoonstelling 2e en 3e klasse, Propaganda en Ansichtkaarten. Deze
happening vind plaats in Sportcomplex Prins Bernhardlaan 2, 1111 ET DIEMEN voor contact
en info ga naar : www.filamanifestatie.nl

Achterhoek 2017
Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Postzegelvereniging "De Achterhoek" wordt
de tentoonstelling Achterhoek 2017 op 19, 20 en 21 mei 2017 in de sporthal Hamalandhal in
Lichtenvoorde georganiseerd. Tevens is er voor leden van het Samenwerkingsverband
Filatelie gelegenheid deel te nemen aan de Bert Langhorst Trofee voor 1-kader inzendingen.
Inlichtingen via achterhoek2017@outlook.com Meer info op - www.pzvdeachterhoek.nl

NORDIA 2017 + exposeren - Correcte data
Omdat misschien het e.e.a. niet bij iedereen is binnengekomen, aangezien wij niet bepaald
overspoeld zijn met reacties op deze oproep, nog maar even een keer vermeld. Leden van
onze vereniging zijn door de NORDIA organisatie uitgenodigd om te komen exposeren.
Het is werkelijk uniek dat verzamelaars uit niet Scandinavische landen hier voor in
aanmerking komen. Maak gebruik van deze unieke en waarschijnlijk éénmalige
mogelijkheid.

De NORDIA 2017 zal gehouden worden van 27 t/m 29 oktober 2017 in Vejle, DK.
Alles wat u wilt weten kunt u vinden op de website:
http://www.nordia2017.dk/english
Bulletin nummer 1 kan gelezen en gedownload worden via deze link :
http://www.nordia2017.dk/newsletter.
Het inschrijfformulier kan gedownload worden via:
http://www.nordia2017.dk/signup
De inschrijving moet vóór 1 juni 2017 binnen zijn.
Ik hoop echt dat er een aantal verzamelaars de stoute schoenen aantrekken en zich willen
opgeven om hun verzameling op deze mooie grote tentoonstelling te laten bewonderen.
Voor Nederland zal er geen betaalde Commissaris zijn maar ik ben bereid om deze taak op
mij te nemen. Mocht u interesse hebben laat het mij dan weten. Ik heb ondertussen
begrepen dat er leden naar Vejle willen gaan. Misschien is er meer interesse. Op de
bijeenkomst van 4 maart zal ik een aantal bulletins en inschrijfformulieren meenemen.

ETC.
U ziet dat er veel verwezen word naar de website. Niet alleen dit soort laatste nieuwtjes
staan daar op. Onlangs zijn er weer enkele boekbesprekingen en interessante links op de site
geplaatst. Warm aanbevolen. www.nfvskandiavie.nl

Ik hoop weer velen van u op 4 maart in Amersfoort te mogen begroeten.
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
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.

