
 

 

 
 
 
 
 
 
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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English text: next page. 
 

De bijeenkomst van 11 juni wordt zoals gebruikelijk gehouden in de Bron, Vogelplein 1 te Amersfoort. 
 
Deze bijeenkomst omvat de uitgestelde jaarvergadering. De agenda vindt u op onze site:  
https://www.nfvskandinavie.com/mededelingen.php 
Ook het jaarverslag kan via deze pagina gedownload worden. 
 
Tijdens de bijeenkomst wordt ook de, alweer, 210e veiling gehouden. 
De veilinglijst is te vinden op:  https://www.nfvskandinavie.com/veiling.php 
Tevens kunt u daar diverse correcties terug vinden en vele afbeeldingen, waaronder nieuwe, bekijken. 
 
Van diverse kanten heb ik het verzoek gekregen om de deadline voor het inbrengen van schriftelijke 
biedingen te verruimen. 
Ik wil daar in meegaan. 

Het insturen van schriftelijke biedingen kan tot woensdagavond 8 juni 23.59 uur. 
U kunt uw biedingen per "snailmail", met de gewone post dus, of per e-mail sturen naar 
henk.burgman3@gmail.com. 
 
Alle veiling gerelateerde mail moet naar dit e-mail adres gezonden worden. 

5 juni 2022 

http://www.nfvskandinavie.com/
https://www.nfvskandinavie.com/mededelingen.php
https://www.nfvskandinavie.com/veiling.php
mailto:henk.burgman3@gmail.com


 

Groet 
 
Henk P. Burgman 
Regards 
 
Henk P. Burgman (AIJP) 
P.R. Commissioner  and auctioneer  of: 
-NFV "SKANDINAVIE"- 
-DUTCH PHILATELIC ASSOCIATION SCANDINAVIA- 
252 
 
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. 

 
 
 
 

 
 
  

 

Auction 210, will be held during the meeting on the 11th of June. 
 
The auction list can be found at: https://www.nfvskandinavie.com/veiling.php 
And/or  https://www.nfvskandinavie.com/veilingeng.php 
 
You can also find various corrections there and view many images, including new ones.  
I have received requests from various sides to extend the deadline for submitting written offers.  
I want to go with that. 
 

Written bids can be sent in until Wednesday evening, June 8, 11:59 PM. 
You can send your bids by "snailmail", i.e. by regular mail, or by e-mail to henk.burgman3@gmail.com 
 
All auction related mail must be sent to this email address. 
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