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INLEIDING
NIEUWE WEBSITE LIVE
Het harde werken heeft
zich geloond, vanaf
vandaag is onze nieuwe
website live !
Bezoek onze site op
http://e-gulden.org

Nieuwsflash!
De Windows en OSX
wallets zijn geüpdatet.

Scroll down for the
English version of this
newsletter

Met veel genoegen bieden wij, als Stichting Electronic Gulden
Foundation, jou hier onze allereerste nieuwsbrief aan. Deze is naar jouw
email adres gestuurd omdat je bij jouw registratie bij onze “voorgangers”
hebt aangegeven dat je op de hoogte wilt worden gehouden of omdat je
een aanvraag voor gratis e-Guldens op de voormalige website
egulden.com hebt gedaan. De community heeft ons gevraagd
regelmatig een nieuwsbrief te laten uitgaan en wij zullen dit dan ook
graag doen. Mocht je echter niets meer van ons, per e-mail, willen
ontvangen dan kun je je afmelden door op de button onderaan deze
nieuwsbrief te klikken. Natuurlijk hopen we dat je blijvend op de hoogte
wilt worden gehouden.

BERICHT VAN DE FOUNDATION
De stichting is op 3 juli 2014 opgericht, omdat dit de enige mogelijkheid
was om onze e-Gulden te redden. Er is door de oprichters van de eGulden, helaas, niet integer gehandeld, iets dat wij enorm betreuren.
Nadat de munt met veel bombarie in de media werd geïntroduceerd die
de door de oprichters gepresenteerde goed nieuws show vrij klakkeloos
overnamen, is gebleken dat meerdere zaken die door de oprichters als
feiten werden gepresenteerd in de praktijk slechts een wassen neus
waren. Wij willen niet speculeren of hier bewust of onbewust dubieus is
gehandeld maar richten ons liever op die zaken die de EFL verder
kunnen brengen. Het technische protocol van e-Gulden is gelukkig
robuust en betrouwbaar gebleken en wij zijn er dan ook van overtuigd
dat de e-Gulden met inzet van ons allen een (groot) succes kan worden.

“Wij doen wat wij beloven, maar we beloven niets dat we niet kunnen waarmaken”

Het bestuur van de stichting laat bij deze weten dat wij alle aanvragen voor gratis e-Guldens, die via de oude website
(e-gulden.com) zijn ingediend zullen honoreren door het overmaken van 22,0371 EFL naar de wallets, ongeacht of
aan de, op de oude website, gestelde voorwaarden is voldaan.
Wij hopen hiermee duidelijk te maken dat wij anders/beter zijn dan de originele developers/Advertouch v.o.f. Wij willen
geen verantwoordelijkheid dragen voor de (loze) beloftes die er uit naam van dat bedrijf zijn gedaan. Wat ons betreft is
het hoofdstuk originele developers/Advertouch nu echt gesloten. Vanaf nu is de koers vooruit!
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Vertrouwen komt te voet en gaat te paard, daar zijn wij ons zeer wel van bewust.
Wij hopen dat wij, door volledig transparant te werken en door een goede, breed
gedragen, visie samen met enthousiasten uit de gemeenschap te ontwikkelen, de
hele community weer achter ons kunnen krijgen.

Contact
Electronic Gulden Foundation
Talesiuspark 4
2064LK Spaarndam
foundation@e-gulden.org
http://e-gulden.org
http://forum.e-gulden.org

Er wordt momenteel hard gewerkt aan de verdere ontwikkeling van onze gulden.
Als eerste hebben wij, vandaag, een nieuwe website http://e-gulden.org
gelanceerd. Ook hebben wij een nieuwe versie van de e-Gulden wallets gemaakt.
Deze kun je op de site downloaden De marktprijs van de EFL is, sinds de
introductie, gedaald tot het punt dat één EFL ongeveer 10% van de kostprijs, om
één e-Gulden nieuw te minen, (in hardware en elektriciteitskosten) oplevert.
Daardoor kunnen ook mensen zonder veel technische kennis instappen en met
een kleine investering een leuk aantal e-Guldens kunnen verzamelen of op
beurzen aan te schaffen.
Ons ultieme doel is om zoveel mogelijk Nederlanders de overstap naar cryptogeld
te laten maken. Onze commitment naar jullie is daarom simpel: wij doen wat wij
beloven, maar we beloven niets dat we niet kunnen waarmaken.
Wij zien iedereen graag terug op ons nieuwe forum: http://forum.egulden.org
Vrijwilligers en nieuwe acceptanten zijn trouwens ook zeer welkom.
Gerrit, Niels & Henk
e-Gulden: ons geld!

INTERESSANTE LINKS
Aanmelden als Vriend van de e-Gulden

Electronic Gulden Foundation
Newsletter # 1, July 2014
PREAMBLE
As the newly established Electronic Gulden Foundation, we are pleased to offer you our very first newsletter. It has
been sent to your e-mail address as you indicated at the time you registered at our predecessors’ website
egulden.com that you wanted to be kept informed about e-Gulden developments or that you requested your gratis eGulden allotment. The community asked the board of the Foundation to regularly publish a newsletter and we will
gladly do so.
However, the e-Gulden is a crypto coin for the Dutch people to be mainly used in the Netherlands. As such the
board of the Foundation has chosen to publish all its communications (forum, website, newsletters and e-mails) in the
Dutch language. This means that this newsletter, in English, is a one-time event. We will reconsider our position only if
continuation of English language communications is (overwhelmingly) demanded by the e-Gulden community.
Should you no longer wish to receive any communications by e-mail from the Foundation, in Dutch, you can
unsubscribe by clicking on the button below. Of course we sincerely hope you continue to follow us.
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MESSAGE FROM THE FOUNDATION
The Foundation was established on July 3rd, 2014 as this was the only way to rescue the e-Gulden from perdition.
The original founders of the e-Gulden unfortunately did not operate with integrity and honesty, which we, as board of
the Foundation, deplore greatly.
After the coin was introduced, with great fanfare, in the Dutch national media, who incidentally covered the founders’
“great news show” without criticism or without doing some basic fact-finding, things came to light that showed that
“facts” stated by the founders were nothing but hot air. We do not wish to speculate or conjure whether they
deliberately acted in dubious ways but we want to concentrate our efforts on those issues and developments that will
propel the EFL, rather than dwell in the past.
Fortunately, the technical protocol of the e-Gulden has proven to be robust and reliable and we are convinced that,
together with the community, we can turn the e-Gulden into a sound success.

“We’ll do what we promise but we won’t make promises we cannot uphold”

The board is therefore pleased to let you know that it will honour all gratis e-Gulden requests that were ordered
through the original website (e-gulden.com) and that we will transfer 22,0371 EFL to the wallets registered there,
irrespective of whether these requests qualified for the then valid conditions or not.
By doing this we hope to show that we are different/better than the original developers/Advertouch v.o.f. We cannot
and will not bear responsibility for false promises done by the original developers/Advertouch in the past. As far as we
are concerned the chapter original developers/Advertouch is now firmly closed. It’s time to move forward.
As the saying goes “trust comes on foot, but leaves on horseback” we are well aware of the damage caused by our
predecessors. Our hope is that by operating completely transparent and by developing a sound vision, in collaboration
with enthusiasts in- and outside of the community, we can regain the broader community’s trust in the e-Gulden.
A tremendous amount of effort is being put into the further development of our coin. As a first step we’ve launched our
new website, today, at http://e-gulden.org. We have also released new versions of the e-Gulden wallets. You can
download these on the new site.
Since the introduction of the e-Gulden, its market value dropped to a price-point that by now one EFL represents
about 10% of the cost (in terms of hardware investment and energy expended) to mine one new e-Gulden. At these
price levels people, with less developed technical know-how, can enter the market and obtain a neat amount of eGuldens, mainly by trading on exchanges, at a small-sum investment.
Our penultimate goal is to enable as many Dutch people as possible to make the move towards cryptocurrency. Our
commitment to you is thus a simple one: we’ll do what we promise but we won’t make promises we cannot uphold.
We’d love to see you at our new forum: http://forum.egulden.org Volunteers and new companies accepting e-Gulden
are (very) welcome, too!
Gerrit, Niels & Henk
e-Gulden: ons geld!
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