Beste mensen,
TEN EERSTE WENS IK U ALLEN EEN MOOI EN GEZOND 2017 EN DAT HET OOK OP
FILATELISTISCH GEBIED EEN VRUCHTBAAR JAAR MAG WORDEN.!!
Dit bericht wordt aan alle leden en relaties van de NFV SKANDINAVIË gestuurd waarvan het
e-mail adres bij mij bekend is. 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 nieuwsbericht ontvangen? Stuur dan
deze nieuwsbrief door en 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 EN MEDEDELINGEN?
http://www.nfvskandinavie.nl
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INHOUD:




Contributie
Nieuw materiaal voor de volgende veiling(en)
Filateliebeurs 2017

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Contributie
De contributie betaling is gewenst per 1 januari. In het december nummer (HNL 209) heeft u
een bijsluiter gevonden waarin het e.e.a nog eens duidelijk uit de doeken is gedaan.
Mocht u het e.e.a. gemist hebben kijk dan even op onze web-site : www.nfvskandinavie.nl
Tot op heden hebben enkele tientallen leden hun contributie niet overgemaakt, uiteraard
zijn hierbij niet de incasso betalers geteld.
Mocht u geen incasso opdracht hebben afgegeven en uw contributie nog niet hebben
overgemaakt doet u dat dan z.s.m. Daarmee helpt u de vereniging alsmede extra
administratie en werk voor de penningmeester en secretaris.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nieuw materiaal voor de volgende veiling(en)
Voor de komende veilingen kan ik nog wel materiaal gebruiken. Kijkt u s.v.p. eens in uw
kasten. lade, dozen etc. en maak mij blij.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Filateliebeurs 2017
De 29e FILATELIEBEURS zal worden gehouden op zaterdag 28 januari en zondag 29 januari
2017 in DUDOK-ARENA op het Arenapark in Hilversum. (Adres: Arena 303). De zaal ligt ca. 2
minuten lopen van station Hilversum Sportpark zodat u gemakkelijk met de trein kunt
komen.
De bezoekers die toch met de auto willen komen: de zaal ligt op enkele minuten van de
afslag Hilversum op de A27. Als u problemen verwacht met parkeren (vooral op zaterdag):
kom dan met de trein! De beurs is geopend: zaterdag 28 januari van 10:00 tot 17:00 uur en
zondag 29 januari van 10:00 tot 16:30 uur
GRATIS TOEGANG en GRATIS PARKEREN
Zie ook http://www.filateliebeurs.nl/
De vereniging is met een stand aanwezig.
Groet
Henk P. Burgman
Regards
Henk P. Burgman (AIJP)
P.R. Commissioner and auctioneer of:
-NFV "SKANDINAVIE"-DUTCH PHILATELIC ASSOCIATION SCANDINAVIAhttp://www.nfvskandinavie.nl
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.nl 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.

