Electronic Gulden Foundation
Nieuwsbrief nr. 2, 16 september 2014
VAN DE VOORZITTER
Hoewel de e-Gulden de laatste tijd niet al te prominent in het nieuws is geweest, wordt er achter de schermen hard
gewerkt aan de ontwikkeling van de munt. Op 11 oktober a.s. wordt ons marketing plan, waarin wij onze visie op de
toekomst van de e-Gulden neer hebben gelegd, publiek gemaakt.
Op het technische vlak gebeurt ook het nodige. Een krachtige betalingstool voor handelaren is in ontwikkeling. Ook is
het mogelijk een papieren e-Gulden portemonnee te maken.
Wij willen alle Nederlanders met cryptogeld kennis laten maken en

e-Gulden op de
Partnerparade

gaan dan ook “de boer op” . Niels Harmsen en Gerrit Oerlemans
vertegenwoordigen de e-Gulden bij het Partnerparade evenement in
de Leerfabriek in Oisterwijk op donderdag 18 september a.s. en de

Gerrit & Niels
vertegenwoordigen de eGulden op de
Partnerparade in de
Leerfabriek te Oisterwijk
op 18 september 2014

zaterdag daarop bij het congres "Geld voor de toekomst" in Rotterdam.
De Partnerparade onderkent dat de overheid niet langer alles zelf kan
én wil doen en dat de samenleving hier steeds meer naar gaat
handelen: op allerlei niveaus werken mensen aan sociale, economische
en culturele netwerken en projecten. Als jullie in de buurt van
Oisterwijk zijn en tijd hebben dan raden we je aan om even met Niels
en Gerrit te komen praten.

Nieuw
Download de nieuwe
Windows Handleiding

We zoeken ook mensen die ons gedreven team willen komen
versterken. Mocht je deel willen uitmaken van deze spannende
monetaire revolutie neem dan direct contact met ons op.
Voor nu veel leesgenoegen gewenst!
Henk Compier

TECHNIEK & COMMERCIE
Amazing Systems, bekend van de e-Gulden Mining Pool, is – in samenwerking met de Stichting- bijna gereed met de
ontwikkeling van een bijzonder eenvoudige methode voor handelaars (zowel winkeliers als web shop uitbaters) om
e-Gulden betalingen te accepteren.
Bestaande methodes om als handelaar betalingen in crypto geld te accepteren kunnen een bottleneck zijn bij de
introductie van cryptogeld bij het grote publiek.
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Marktpartijen, zoals Bitpay, Coinbase en Bips doen goed werk om acceptanten te assisteren, maar zij opereren als
een tussenlaag die niet per se nodig is.
De kracht van crypto geld is dat transacties zonder tussenkomst van derden kunnen worden uitgevoerd ("wallet-towallet"). De software (API), waar Amazing Systems op dit moment de laatste hand aanlegt, maakt het voor
acceptanten mogelijk e-Gulden betalingen te accepteren, zonder registratie bij een tussenpartij en zonder de
noodzaak van een permanente, met internet verbonden, online wallet.
Begin oktober zullen testvoorzieningen ter beschikking worden gesteld en geïnteresseerden kunnen contact
opnemen met Gerrit - treasurer@e-gulden.org

PARTNER NIEUWS
Het software bedrijf GOSoftware werkt nauw met de Stichting samen en heeft een Blockchain explorer ontwikkeld
die mensen in staat stelt de e-Gulden zeer nauwkeurig te volgen en te doorzoeken. Kijk eens op https://efl.nl/ (let
wel: de site is nog in ontwikkeling)
De e-Gulden is nu ook gelist op de Bleutrade exchange.
Bleutrade heeft een krachtige en gebruikers-vriendelijke interface en een bezoek aan hun site is zeker de moeite
waard.

PAPIEREN PORTEMONNEE
De ontwikkelaars van WalletGenerator.net zijn zo vriendelijke geweest de e-Gulden als valuta op te nemen. Je kunt
nu zelf een papieren e-Gulden portemonnee maken. Let wel: je kunt dit online op hun site doen maar zij raden aan
hun site via GitHub te downloaden en deze als lokaal bestand via jouw webbrowser te gebruiken.
http://walletgenerator.net/?currency=eGulden
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IN DE PLANNING
Een kort overzicht wat er in de komende maanden van de Stichting kan worden verwacht en van evenementen waar
wij aanwezig zullen zijn:
September
Partnerparade – Festival van nieuwe waarden in een veranderende economie - 18 september Oisterwijk
Geld voor de toekomst - Conferentie Erasmus Universiteit Rotterdam -20 september
Oktober
Publicatie marketing plan – 11 oktober
Merchant API Amazing Systems – 15 oktober
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Gerrit, Niels & Henk
e-Gulden: ons geld!

INTERESSANTE LINKS
Aanmelden als Vriend van de e-Gulden
Bleutrade, nieuwe exchange voor e-Gulden
Partnerparade, Oisterwijk 18 september 2014
Geld voor de toekomst, Rotterdam -20 september

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

Ik wil deze nieuwsbrief niet meer ontvangen
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