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2014 was een heel goed jaar voor de e-Gulden!
Sinds de start van de e-Gulden in april van 2014 heeft de Foundation het roer
overgenomen van de oprichters, is de technologie achter de wallet software
verbeterd, de website opnieuw ingericht en is het forum van e-Gulden
gebruikers een plaats geworden waar e-Gulden liefhebbers dagelijks met
elkaar contact hebben.
Er is sprake van een duidelijke, hoewel gestadige, opwaartse trend in de waardeontwikkeling van
onze munt ten opzichte van de euro! Met andere woorden we staan er gewoon heel goed voor.
We bruisen van de plannen om de e-Gulden nog veel beter en aantrekkelijker voor de Nederlanders
te maken. Deze nieuwsbrief staat dan ook in het kader van Het Nieuwe Sparen. Hierbij presenteren
wij een revolutie in cryptogeld land, het e-Gulden Spaarplan. Wij denken hier dé manier hebben
gevonden om alle Nederlanders te bereiken en om de e-Gulden in waarde te laten toenemen.
Iedereen kan met dit spaarplan meedoen, zelfs als je maar een paar dubbeltjes eurogeld ter
beschikking hebt. Ik nodig je dan ook uit om deze nieuwsbrief met enige aandacht te lezen.
Op jouw lijstje van goede voornemens voor het komende jaar zou het sparen van e-Guldens dan
eigenlijk niet mogen ontbreken!
Veel voorspoed en geluk voor het Nieuwe Jaar gewenst!
Henk Compier, Voorzitter Electronic Gulden Foundation

HET NIEUWE SPAREN: E-GULDEN SPAARPLAN
Je leest steeds vaker dat Bitcoin ergens als betaalmiddel wordt geaccepteerd. Meestal is het dan zo
dat prijzen alleen in euro’s worden weergegeven en pas als je het betaalproces in werking zet kun je
de tegenwaarde in Bitcoin zien. Dat komt omdat de Bitcoin (en cryptogeld in het algemeen) door de
meeste mensen nog niet als “echt geld” wordt gezien, zodat het tonen van Bitcoin meer vragen
oproept dan handel oplevert.
Bitcoin en andere cryptomunten zijn op de eerste plaats een techneuten “ding” en worden vooral
door speculanten verhandeld. Dat heeft als consequentie dat de waan van de dag de waarde bepaalt
en dat cryptogeld daardoor erg volatiel is. Dat is ook de voornaamste reden waarom bedrijven, die
Bitcoin en dergelijke accepteren, deze na gedane verkoop direct in dollars of euro’s omzetten. Het is
voor hen voorlopig niet mogelijk een vaste Bitcoin prijs te hanteren. Crypto is simpelweg nog niet
voldoende constant voor het bedrijfsleven
Voor de e-Gulden slaan wij een andere weg in; in plaats van als dollen proberen om (groot)
bedrijven, webwinkels en dergelijke de e-Gulden als betaalmiddel te laten accepteren zien wij op dit
moment veel meer in de e-Gulden als spaarmiddel, voor de langere termijn. We staan dan ook voor
de uitdaging om een ander deel van de samenleving te benaderen dan tot nu toe met cryptogeld
gebruikelijk is.
Daarom introduceren wij hier, met gepaste trots, het Nieuwe Sparen; het e-Gulden
Spaarplan (klik!) . Het e-Gulden Spaarplan is bedoeld om mensen in e-Guldens te
laten sparen om op die manier, op termijn, de e-Gulden behoorlijk in waarde te
laten toenemen. Het Spaarplan is tevens bedoeld om zoveel mogelijk
Nederlanders kennis te laten maken met crypto-geld en we hebben er alles aan
gedaan de drempel zo laag mogelijk te maken...
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Enkele karakteristieken van het e-Gulden Spaarplan:
- Je kunt zo vaak als je wilt een willekeurig bedrag inleggen; m.a.w. er wordt geen enkele eis
aan de hoogte van de inleg gesteld. Éénmalig een dubbeltje storten mag, duizenden euro’s
meerdere keren, en alles wat daar tussen zit, mag ook. Dit bepaal jij helemaal zelf.
- Als deelnemer kun je op ieder moment je deelname stopzetten en het resterende
inlegbedrag + de aangekochte e-Guldens worden dan teruggestort.
- Als deelnemer ben je volledig anoniem.
- Aan het Spaarplan zijn geen kosten verbonden.
- De eerste 100 instappers krijgen een bonus van 22,0371 e-Guldens!
- Je krijgt geen stuiver rente maar je hebt wel een kans op een zeer forse waardestijging!
Waarom zou je meedoen (klik!)? Als veel mensen kleine beetjes EFL gaan sparen dan neemt de waarde
snel toe (denken wij). Heel vreemd is onze redenatie niet te noemen. Toen de Bitcoin midden 2010
begon was de waarde van 1 Bitcoin ongeveer 0,005 euro, tegenover ruim 250 euro nu! Bij een
grotere acceptatie van de e-Gulden zou onze munt een soortgelijk patroon kunnen volgen, zelfs als
die toename in 4-5 jaar maar 1% van die van Bitcoin zou zijn (e-Gulden stijging tot euro 2,50). Als je
nu instapt, met een paar euro’s, dan loop je het risico om een behoorlijk stuk rijker te worden!. Als
de waardestijging van de e-Gulden zich dan ook nog ontwikkelt zonder al te grote schommelingen
dan zal de acceptatiebereidheid in het bedrijfsleven steeds groter worden en kan de e-Gulden haar
plaats als munt met echte waarde in Nederland innemen voor het grote publiek. Let wel, je kan jouw
investerinkje ook helemaal kwijtraken! Dat is nu eenmaal het risico van beleggen in cryptogeld.

OVERIG NIEUWS
Er is een geüpdatete versie van de Handleiding voor de Windows Wallet e-Gulden beschikbaar. Ook
is de nieuwe versie van de Wallet voor OSX beschikbaar voor testers. Vraag hier je testversie van de
Mac OSX e-Gulden wallet aan.

DE MARKT
Sinds de vorige nieuwsbrief is de koers van de e-Gulden weer verder gestegen. Op dit moment is er
sprake van een stijgende trend, tegen de korte termijn-trend van Bitcoin in, en de koers is op het
moment van schrijven van deze nieuwsbrief ongeveer 0,6 eurocent (voor de liefhebbers zo rond de
2.100 satoshi). Het e-Gulden Spaarplan geeft tien jaar lang en continue positieve druk op de waarde.
Doordat aankopen van e-Guldens in het Spaarplan op een gespreide manier plaatsvinden denken wij
dat de volatiliteit beperkt blijft tot kleine schommelingen en de opwaartse trend van de koers zal
versnellen. Wel is het zaak dat genoeg mensen in het Spaarplan stappen en dat de dagelijkse
handelsvolumes toenemen. Als aan deze voorwaarden wordt voldaan dan zal de waarde van de EFL
steeds sneller en sterker toenemen. Onze verwachting omtrent de koersstijging van de e-Gulden is
dus positief. Om de koersontwikkelingen van de e-Gulden te volgen klik op deze link.

ONZE VOORNEMENS VOOR 2015
Sinds de oprichting van de stichting hebben wij ons bezig gehouden met het veiligstellen van de
software, het bewaken van het protocol en het uitstippelen van de te volgen richting. Die te volgen
richting is (tot onze eigen verbazing) sterk afwijkend van de standaard van de spelers in het land van
cryptogeld. We maken ons los uit de groep van de huidige cryptogeld fanaten en zullen ons richten
op die mensen die nog niet veel (of helemaal niets) van cryptogeld weten.
In 2014 zijn wij vooral met onze plannen en techniek bezig geweest. Voor 2015 zullen we nog
duidelijker, met betere communicatie naar de gemeenschap en gastvrijer moeten zijn. Mensen die
belangstellen in de e-Gulden zullen persoonlijk(er) worden benaderd, zodat zij met nieuw verworven
inzicht de e-Gulden omwenteling kunnen uitdragen naar iedereen die in Nederland woont.
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Het is duidelijk dat het monetaire systeem verre van perfect is. Het moet echt anders. Daarom willen
wij geld weer terugbrengen waar het thuishoort, bij alle Nederlanders zonder dat een kleine elite
bepaalt wat er jouw geld gebeurd. Wij, en niet zij, moeten weer volledige zeggenschap krijgen over
onze eigen centen.
Natuurlijk maakt ieder voor zichzelf uit wat ie wil maar toch willen wij jou vragen je meer te
verdiepen in datgene wat geld nu eenmaal is, en wat een chaos de overheden en financiële
instellingen ervan hebben gemaakt. Er zijn legio informatieve websites en andere media die jou
kunnen helpen meer inzicht in de gang der zaken te krijgen. Kijk bijvoorbeeld eens naar de
documentaire Zeitgeist Moving Forward. De schellen vallen van je ogen!
Wij gaan er in 2015 volop tegen aan en we wensen jou en de jouwen een gezond en fantastisch
Nieuw Jaar!
Gerrit, Niels, Dennis & Henk
e-Gulden – ons geld!
IN DE PLANNING
2015
7 januari 2015 - Presentatie e-Gulden bij Bitcoin Wednesday
15 januari 2015 – Marketing Update; de stand van zaken wat de marketing van de e-Gulden betreft.
28 februari 2015 – Nieuwsbrief Nr. 5
10 maart 2015 – Website opfrissing

INTERESSANTE LINKS
Het Nieuwe Sparen: e-Gulden Spaarplan
Handleiding e-Gulden Spaarplan
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
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