Nieuwsbrief NFVSkandinavië

18 december 2020

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

 Facebook
 Veiling 205
 Beste wensen
========================================================================================
De NFV SKANDINAVIË nu ook op facebook.
Onze vereniging heeft nu ook een Facebook pagina.
https://www.facebook.com/nfvskandinavie/
Het is nog allemaal nieuw dus.........................
========================================================================================
VEILING 205.
De veilingsite is weer aangevuld met nieuw beboden kavels. Tevens vindt u daar afbeeldingen,
correcties en uiteraard de veilinglijst en veiling regels/voorwaarden.
Vergeet niet uw biedingen te mailen naar henk.burgman3@gmail.com
Dit kan nog tot en met zaterdag 19 december 23:59 uur. Biedingen die later binnenkomen worden NIET
meer behandeld! Na de veiling zal er een lijst met de opbrengsten op de site geplaatst worden. Hieraan
kunnen geen rechten ontleend worden want helaas maak ook ik wel eens (!) fouten. Op diverse kavels
zijn meerdere gelijke biedingen binnengekomen. De eerste bieder is dan de nieuwe eigenaar.

Ik verzoek u allen om mij op zondag niet te bellen met vragen en/of vergeten biedingen.
Ik heb die tijd hard nodig om de resultaten uit te werken. Vanwege de Kerstdagen kan het zomaar zijn dat u
iets langer op uw gewonnen kavels moet wachten. Ik ga wel proberen om alles voor Nieuwjaar op de post te
doen. Ik dank u voor uw begrip.
========================================================================================

Verder wens ik u allen bij deze mede namens het bestuur, ondanks de stroeve tijd waarin
wij leven, prettige feestdagen en een beter maar vooral een gezond 2021 toe!

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.

