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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

--------------------------INHOUD:
BIJEENKOMST 19 SEPTEMBER
Nieuw katern Finland
Nieuwe artikelen en boekbesprekingen
Nieuwe aanvullingen voor het tarievenboek van IJsland
--------------------------BIJEENKOMST 19 SEPTEMBER
Volgens planning hebben wij op 19 september een bijeenkomst met veiling in Amersfoort.
Of het een reële gedachte is dat dit door kan gaan is niet echt duidelijk. De door de overheid "opgelegde"
Corona regels zijn uiteraard bij ons bekend. In hoeverre die in de nabije toekomst gaan veranderen is
koffiedik kijken.
Door al deze onzekerheden en gezien de ontwikkelingen van dit moment, is het bestuur van mening om de
bijeenkomst in zijn geheel te laten vervallen en van de veiling een schriftelijke veiling te maken.
De veilinglijst zal als een papieren lijst beschikbaar zijn. Dit is een kostbare (drukwerk en verzenden) en
tijdconsumerende operatie. Deze lijst zal eenmalig voor de leden gratis beschikbaar zijn. Kunt u ons
aangeven of u een veilinglijst toegestuurd wilt hebben of dat u genoegen neemt met een lijst die op de
website gepubliceerd wordt? Dit kunt u aangeven bij de veilingmeester: (henk.burgman@gmail.com)
Zodra het e.e.a. geregeld en beschikbaar is zal de veilinglijst ruim op tijd worden toegezonden, aan hen die
hierom verzochten, en op de website in te zien zijn.

Om misverstanden te voorkomen.
De papieren veilinglijst zal alleen tekst bevatten. Er zullen veel illustratie op de site geplaatst worden.
Eventuele verzoeken om extra scans van kavels zullen zo veel mogelijk en waar uitvoerbaar en praktisch
gehonoreerd worden.
--------------------------Nieuw katern Finland
In september 2020 is deel 5 van de 5 KATERNEN langlopende gebruikseries -Yleismerkit- 1991-2001 (2006)
Finland beschikbaar. 32 pagina’s, 5 bijlagen met veel detail gegevens en verrassende ontdekkingen van o.a.
Willem Zuethoff, Lauri Väätäinen, Tomi Heinonen en Tom Peltonen. 20 pagina’s. de prijs zal ongeveer 15
euro zijn. Heeft u interesse? Laat dit weten aan Christiaan Hertel hertel01@kpnmail.nl
--------------------------Nieuwe artikelen en boekbesprekingen
Op de site zijn weer een aantal nieuwe artikelen en in PDF gegoten exemplaren van het blad van de Deense
vereniging van IJsland verzamelaars geplaatst.
Ook de boekbesprekingen zijn weer aangevuld.
----------------------Nieuwe aanvullingen voor het tarievenboek van IJsland
Brian Flack heeft sinds de laatste verbeterde en gecorrigeerde uitgave van 2018 toch weer een aantal
aanvullingen, correcties en verbeteringen op papier gezet.
Deze aanvullingen (22 pagina's heb ik als PDF beschikbaar voor hen die dit boek hebben en deze
aanvullingen graag willen invoegen.
Stuur mij s.v.p. even een e-mail en ik stuur u de aanvullingen z.s.m. toe.
Dit was het voor deze keer.
Blijf gezond en wees verstandig.

Groet
Henk P. Burgman
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.

