
 

 

 
 
 
 
 
 
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 
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 Contributie 

 Veiling 

 Aanbieding 

 En iets héél anders. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Contributie 2021 

Het is weer december en gewoonte getrouw verzoeken wij u om uw contributie voor het komende jaar 

(2021) te willen voldoen. Heeft u een incasso machtiging afgegeven dan is er van uw kant geen (re)actie 

nodig. De afschrijving zal geschieden rond 24 januari 2021. 
 
Ter herinnering dit zijn de lidmaatschap gelden: 

 Nederland leden € 32,50 incasso en overmaking. 

 Familielid   € 10, --  (Incasso is niet mogelijk 

 EC leden   € 35,00 (Incasso is niet mogelijk) 

 Wereld (non EC) leden  € 40,00 (Incasso is niet mogelijk) 
 

U kunt uw bijdrage overmaken op :  IBAN: NL58INGB0000380962 / eventueel BIC: INGBNL2A - t.n.v. NFV 
Skandinavië te Horst. Buitenlandse betalingen - Vermeld s.v.p. "Shared Costs". Betaalt u na 24 januari 2021 
dan krijgt u een aanmaning en wordt 2,50 euro voor bijdrage in de kosten in rekening gebracht. 
Wees dan zo sportief om deze toeslag dan ook te betalen. 
 

13-12-2020 

http://www.nfvskandinavie.com/


 

Groet 
 
Henk P. Burgman 
Regards 
 
Henk P. Burgman (AIJP) 
P.R. Commissioner  and auctioneer  of: 
-NFV "SKANDINAVIE"- 
-DUTCH PHILATELIC ASSOCIATION SCANDINAVIA- 
http://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. 

 
 
 
 

 
 
  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Veilng 
Op de site zijn weer enkele correcties en nieuwe scans opgenomen. Tevens kunt u daar een lijst vinden 
waarop staat aangegeven op welke kavels er geboden is. Ook de veilingregels kunt u daar doorlezen. 
Vergeet niet op tijd te bieden. U heeft nog minder dan één week!! 
Biedingen die ná 19 december 23:59 binnenkomen, zullen NIET gehonoreerd worden! 
Gaarne uw biedingen per gewone post of per email aan : henk.burgman3@gmail.com  
Dus niet naar mijn reguliere email adres! 
https://www.nfvskandinavie.com/veiling.php 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aanbieding 
Ter overname aangeboden AFA Denemarken  
(uitgevoerd met handige spiraalbinding) 
de één na jongste uitgave. Is slechts enkele  
keren geraadpleegd en is zo goed als nieuw.  
Winkelprijs 360 DKK = € 49. Mag weg voor € 25,-  
+ verzendkosten. Voor de snelle beslisser! 
info: henk.burgman@gmail.com 
Voor deze en andere vragen en aanbiedingen zie ook:  
https://www.nfvskandinavie.com/advertentiemarkt.php 
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 
Iets heel anders 
Even iets geheel anders en eigenlijk privé, maar ik trek de stoute schoenen aan. De gemeente Amsterdam is 
van plan om de volkstuinen in Amsterdam op slinkse wijze de nek om te draaien. Er is een petitie marathon 
opgezet om zo veel mogelijk protesten bij elkaar te krijgen. Als aanstaand slachtoffer vraag ik u allen om deze 
petitie te ondertekenen. Kijk op onderstaande link voor meer informatie. 
https://petities.nl/petitions/behoud-de-amsterdamse-volkstuinen?locale=nl  
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