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Het gaat erg goed met de e-Gulden. We hebben de roerige periode, sinds de lancering van de EFL in
april van dit jaar, goed doorstaan en we hebben aan de cryptogeldwereld laten zien dat het
technische protocol van onze munt (zeer) krachtig is. Als munt worden we volwassen en de
populariteit van de EFL neemt de laatste tijd sterk toe. De kat is blijkbaar uit de boom gekeken
De koers van de EFL t.o.v. de euro is de laatste maand behoorlijk gestegen! Gezien de volatiliteit van
de cryptomarkten is dit een prestatie van formaat. Het lijkt er dan ook op dat onze e-Gulden een
mooie toekomst voor zich heeft.
We zijn als stichting al weer een eind verder gekomen. Het forum is opnieuw ingericht en
een nieuwe versie van onze portemonnee software -de Christiaan Huygens client- wordt
1 november a.s. gereleaset. Zoals je kunt zien hebben we het format van onze
nieuwsbrief ook aangepast en zal deze voortaan als PDF file worden verstuurd.
Je kunt nu nog van de lage prijs van de e-Gulden profiteren. Koop er nog eens een paar bij of, als je
dat nog niet hebt gedaan, meldt je aan als Vriend van de e-Gulden en ontvang 25 e-Guldens. Deze
campagne loopt in haar huidige vorm nog tot 14 november, daarna krijg je nog maar 12,50 EFL bij
aanmelden dus wees er snel bij. Laat ook al jouw vrienden, kennissen, familieleden en collega’s
weten dat er met de e-Gulden iets moois lijkt te gebeuren. Ook zij kunnen nu nog voor een paar
centen in de EFL stappen, of als zij zich als Vriend aanmelden er zelfs een stel gratis & voor niets*
krijgen, maar straks lukt dat echt niet meer.
e-Gulden; er gebeurt weer wat moois in Nederland!
Henk Compier, Voorzitter Electronic Gulden Foundation

NIEUWS
Op 1 november 2014 wordt een nieuwe versie van onze wallet software gereleaset, voor Windows,
Linux én OSX. Buiten verbeteringen die met stabiliteit en beveiliging te maken hebben is het
belangrijkste gegeven dat de software weer vanaf de grond aan is opgebouwd. De stichting beheert
nu de broncode i.p.v. de mensen die met onze munt begonnen zijn.
Op of rond 14 november 2014 zal het 210 duizendste blok e-Guldens worden ‘gemijnd’. Op dat
moment wordt de zogenaamde block reward gehalveerd. Een mijlpaal in onze nog jonge
geschiedenis!
Per dag kunnen er 720 blokken door computers worden gedolven. Tot nu leverde de oplossing
van de ingewikkelde wiskundige puzzel, die een cryptografisch geld blok nu eenmaal is, precies 25
EFL op, dus komen er per dag 18.000 e-Guldens bij.
Door de halvering van de block reward, van 25 naar 12,5 EFL, komen er nog maar 9.000 EFL per
dag bij. De schaarste neemt dus toe en de kans op een stijging van de koers van de e-Gulden dus
ook. De eerstvolgende block reward halvering zal ergens in augustus 2015 gebeuren.
Op de site kun je zien hoe dit zich verder ontwikkelt. Voor meer informatie over het ‘mijnen’ (of
delven) van e-Guldens kun je hier terecht.

*

Wat wil je nog meer als rechtgeaard Nederlander?
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DE MARKT
De laatste tijd heeft de koers van de e-Gulden zich behoorlijk weten te verbeteren, zeker ten
opzichte van de euro en andere fiat valuta maar ook tegenover koers van de Bitcoin. Er lijkt een
langere termijn stijging aan te komen. De e-Gulden is echter wel, als nieuwe speler in de Nederlandse
markt, onderhevig aan soms heftige koersschommelingen met hoge pieken en diepe dalen. Deze
volatiliteit is kenmerkend voor alle cryptomunten, gezien het nu nog hoogst speculatieve karakter
van cryptogeld.
Klik eens op de grafiek hiernaast. Deze brengt je dan naar de EFL
marktt website van Bittrex, de voor de EFL op dit moment
belangrijkste crypto exchange. Laat je niet afschrikken door het
technische jargon aldaar maar lees hun toelichting eens door.

IN DE PLANNING
November
1 november 2014 – Release versie 1.2 van de e-Gulden portemonnee software voor
Windows, Linux en OSX; de Christiaan Huygens client
14 november 2014 – Halvering van de e-Gulden block reward
December
30 december 2014 - Nieuwsbrief nr. 4

INTERESSANTE LINKS
Het vernieuwde e-Gulden forum
e-Guldens kopen met € (iDeal)
Aanmelden als Vriend van de e-Gulden
e-Gulden op Facebook en twitter
Kranen waaruit e-Guldens druppelen vindt je hier en hier
Eerdere nieuwsbrieven kun je hier downloaden

Electronic Gulden Foundation
foundation@e-gulden.org
http://e-gulden.org
http://forum.e-gulden.org

Ik wil deze nieuwsbrief niet meer ontvangen
© 2014 – Electronic Gulden Foundation

2

