Nieuwsbrief NFVSkandinavië

8 januari 2021

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

INHOUD:
• Contributie 2021
• Einde naverkoop veiling 205
• Nieuwe boeken
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Contributie 2021
Ten overvloede verzoek ik u om niet te vergeten de contributie voor 2021 over te maken.
• De jaarcontributie voor leden woonachtig in Nederland bedraagt: € 32,50
• De jaarcontributie voor leden woonachtig in een EU land bedraagt: € 35,00
• De jaarcontributie voor leden woonachtig in een non-EU land bedraagt: € 40,00
U kunt uw lidmaatschapsgeld overmaken naar NL58INGB 000 038 0962 t.n.v. NFV Skandinavië te Horst.
Betaalt u s.v.p. vóór 24 januari. Daarna kunt u een herinnering tegemoet zien. Hieraan hangt een prijskaartje,
voor administratie en verzendkosten, van € 2,50. Mocht u een automatische incasso hebben afgegeven dan
hoeft u uiteraard niet te reageren.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Einde naverkoop veiling 205
De laatste dag waarop u onverkochte kavels kunt kopen is 9 januari 2021. Dat is dus nog een dag vanaf nu.
Er is alweer het e.e.a. verkocht. Een groot aantal kavels zullen niet overgaan naar de volgende veiling.
Op de website van de vereniging is de lijst met onverkochte kavels te raadplegen.
Onverkochte kavels (zonder opbrengst in de eindkolom) zijn beschikbaar tegen inzetprijs plus veilingkosten
en verzendkosten, onder het principe: "wie het eerst komt, het eerst maalt".

Nieuwe boeken
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------In de nieuwe reeks Deense handboeken zullen binnenkort na deel 1 & 2 een viertal nieuwe afleveringen
verschijnen namelijk.
Deel 3 is: Poststempler na 1989 - Bro VIII - DKK 100 (Bro VIII = de moderne handstempels).
De Delen. 4-5-6: Brotypestempler (minus Kopenhagen) plus spoorweg- veldpost en de
Kopenhagenstempels na 1989 - wordt alleen verkocht als set: DKK 400. Alles exclusief verzendkosten.
Verzendkosten voor een pakket van Denemarken naar Nederland van 1 kg tot 5 kg: DKK 275.
Een boek deel 1,2,4,5 en 6 weegt ongeveer 700 gram. Deel 3 ongeveer 500 g. Een complete set delen 1t/m
6 is ongeveer 4 kg.
Meer informatie kunt u vinden op : www.newstamps.dk.
Hier kunt u de boeken, nu al, ook snel en gemakkelijk bestellen.

Groet
Henk P. Burgman
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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.

