
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: 

• WAARSCHUWING!! 

• Bijeenkomst Amersfoort 

• Opbrengstlijst en naverkopen 

• Verdwenen kavel 
 

  
 
WAARSCHUWING!!  
Sinds kort word ons oude website adres op diverse filatelistische sites geplaatst. Als u daarop 
klikt dan komt u NIET op onze site maar op de site van een heer die oude domeinnamen claimt 
en ze dan te koop zet. 
Dus nog maar eens voor alle duidelijkheid. 
Het adres voor onze site is WWW.NFVSKANDINAVIE.COM de zelfde naam maar eindigend op 
.nl is niet (meer) van ons!!!  
 

  
 
Bijeenkomst Amersfoort  
De bijeenkomst van 21 september met jubileumveiling is een succes geweest. 
Er waren bijna 40 bezoekers en 15 schriftelijke bieders. De veiling heeft een recordomzet 
gedraaid. 
Inzenders en kopers - namens de vereniging - bedankt!! 
Ik probeer de toegewezen kavels van de schriftelijke bieders nog deze week op de post te 
doen. 
 

  
Opbrengstlijst en naverkopen  
De lijst met opbrengsten en onverkochte kavels staat reeds op de site. 

http://www.nfvskandinavie.com/
http://www.nfvskandinavie.com/


Onverkochte kavels (zonder opbrengst in de eindkolom) zijn beschikbaar tegen inzetprijs en 
veilingkosten tot en met zaterdag 5 oktober 2019, onder het principe: "eerst komt, eerst 
maalt"  
 
U kunt een aanvraag doen bij de veilingmeester of een kavel nog beschikbaar is, de lijst wordt 
na enige verkopen telkens bijgewerkt.  
 

  
Verdwenen kavel  
Na afloop van de veiling bleek kavel 812 niet in de map van de koper te zitten. 
Vermoedelijk is die per ongeluk in de verkeerde map terecht gekomen. 
Heeft u dit kavel meegekregen maar is het niet aan u toegeslagen wilt u mij  
dan even een berichtje sturen? Ook als u denkt dat u er wel op hebt geboden? 
 
Dan kan ik dit oplossen. 
 
Dat was het weer voor vandaag. 
 
Groet /  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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