
 

 

 
 
 
 
 
 
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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De naverkoop periode is bijna voorbij. Mocht u zich nog iets uit de veiling willen toe-eigenen dan moet u 
uiterlijk zondag uw wensen bij mij kenbaar maken.  U kunt onverkochte kavels tegen de inzet plus de 
gebruikelijke kosten (veiling- en verzendkosten) aanschaffen. 
Wie het eerst komt het eerst....... 
 
Op de website staat nog steeds de veilinglijst. Een lijst met de opbrengsten en de nog beschikbare kavels is 
ook terug te vinden. 
 
Vergeet u niet uw verkregen kavels te betalen? 
 
Verder nog een praktische vraag van mijn kant.  Mocht u de kavelkaarten en witte mappen niet nodig hebben 
zou ik ze t.z.t. retour willen voor hergebruik. Dat scheelt de vereniging weer in te maken onkosten.  
 
Het voorlopig veilingschema ziet er als volgt uit. 

• 19 juni bijeenkomst met veiling in Amersfoort. Gaat dit niet door dan.... 

• 28 augustus schriftelijke veiling. 

• 11 september bijeenkomst met veiling in Amersfoort. Gaat dit niet door dan. 

• 11 december bijeenkomst met veiling in Amersfoort. Gaat dit niet door dan. 

• 18 december schriftelijke veiling. 
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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. 
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