
 

 

 
 
 
 
 
 
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 

 

 
  

Nieuwsbrief NFVSkandinavië                                                                                    

 
 

Nieuwe bestuursleden (ad Interim). 
Het bestuur heeft in goed overleg besloten om in het bestuur een aantal wijzigingen door te voeren. 
Onze voorzitter Ton Steenbakkers heeft het stokje doorgegeven aan onze 2e penningmeester Wim 
Hendriks. Vooralsnog zal Wim deze functie ad interim vervullen. Ton zal redacteur van het Noorderlicht 
blijven. 
Onze secretaris André Siraa heeft zijn stokje doorgegeven aan Rutger van Veenendaal. Rutger is een 
bekende binnen onze vereniging en oud-penningmeester. Rutger zal net als Wim de functie ad interim 
vervullen.  
Op de komende GALV zullen beide heren verkiesbaar zijn. 

 
Personalia van de nieuwe bestuursleden. 
Voorzitter: Wim J. Hendriks - Rembrandtstraat 20 - 5995CP Kessel - 077-3075047 - wj.hendriks@xs4all.nl 
 
Secretaris: Rutger J. van Veenendaal - Barneveldseweg 196 - 3862 PD  Nijkerk - 06-23442731 / 0342-462488 
- nfvskandinavie@gmail.com  (secretariaat). 

=-=-=-=-=-=-= 
 

30 januari 2021 
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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. 

 
 
 
 

 
 
  

 

Tot 1 maart kan er op de website van de Groenlandse post nog gestemd worden voor de mooiste zegel van 
2021. Hoofdprijs is DKK 10.00 in cash! De moeite waard denk ik zo!! 
https://greenland.shortstack.com/6r95LW?utm_source=Stamps&utm_campaign=816d969022-
2022week02_EN&utm_medium=email&utm_term=0_f8649e3a61-816d969022-65807861 
 

=-=-=-=-=-=-= 
Op 16 maart dit jaar houdt de Nederlandse Vereniging Thematische Filatelie weer een contactdag. Ditmaal 
met als gasten de Oost Europese fil. Contactgroep en de P.Z.V. Tsjechoslowakije. Ook onze leden zijn 
uitgenodigd. De bijeenkomst zal plaatsvinden in het Veerhuis te Nieuwegein. Adres:  Nijemonde 4 - 3434 AZ 
Nieuwegein. Start 10.00 uur. Voor meer info kunt u terecht bij ons lid Koos Fase - 06-57599649 of 
koos.fase@live.nl 
 

Wie kent dit ISLAND stempel? 
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