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Een nieuw gezicht: Girlpower
Begin dit jaar heeft Henk Compier, na drie kwart jaar, wat langer dan zijn oorspronkelijke bedoeling
was, het bestuur stokje overgedragen aan pure Girlpower : Ingeborg Willems. Met haar Vlaamse
achtergrond verzet zij de e-Gulden bakens naar waar deze thuishoren en dat is het hele
Nederlandstalige grondgebied. Met haar opleiding tot coach en haar voorbeeldrol als vrouw hebben
wij met haar duidelijk stelling genomen: de e-Gulden is er voor ALLE Nederlandstaligen.

Wie zijn wij: nieuwe presentatie van onze korte historie!
Als stichting willen wij gelijk van de gelegenheid gebruik maken om duidelijk over te brengen dat
cryptogeld en de e-Gulden hier in het bijzonder een zelfstandig “mechanisme” is dat niet wordt
geleverd door een stichting of groepjes individuen.
De e-Gulden bestaat bij de gratie van iedereen die het gebruikt als spaar-, reken- en betaalmiddel.
Wij zijn namelijk iedereen die e-Guldens bezit en gebruikt. Wij zijn veel meer dan alleen de
oprichters van de e-Gulden. Wij zijn de kring van vrijwilligers.
Wij zijn de leden van het publieke forum en wij zijn de speciale groep "Vrienden van de e-Gulden".
Tenslotte zijn wij het bestuur van de Electronic Gulden Foundation, een team enthousiaste
vrijwilligers die een aantal zaken beheren die nu eenmaal het beste bij een stichting kunnen liggen.
In eerste instantie waren wij een groep Nederlandse studenten die de e-Gulden in het leven hebben
geroepen in maart 2014, de eerste specifiek op Nederland gerichte cryptomunt. Als studentengroep
hadden wij als doel om crypto-geld gericht te presenteren als alternatief voor de Euro. We hadden
ook meer ruchtbaarheid aan Bitcoin kunnen geven, maar we zagen dat Bitcoin een te hoge drempel
had voor de gemiddelde Nederlander en die drempel wilden wij verlagen. Dat deden wij door een
kloon te maken van de Bitcoin-software, door een nieuwe openbare database in het leven te roepen
met nieuwe spelregels en alles te richten op de nederlandse taal. Die spelregels waren eenvoudig, er
komen de eerste 10 jaar 21 Miljoen e-Guldens in roulatie en de helft daarvan vanaf het eerste
moment. Uiteindelijk ongeveer één e-Gulden voor iedere Nederlander dus, maar wel met acht
decimalen. De eerste helft wilden we zo eerlijk mogelijk verdelen over alle Nederlanders.
Dat “uitrollen” was moeilijker dan verwacht. Het bracht meer werk, tijd en geld met zich mee dan dat
we beschikbaar hadden. We moesten hulp van buiten inroepen en al dat werk hebben we
gedeeltelijk "gecompenseerd/betaald" met beschikbare e-Guldens. Toen de helft van alle
beschikbare e-Guldens was verbruikt waren wij al lang niet meer een groep studenten maar een
groep van ongeveer 3000 e-Gulden bezitters. Vanuit deze groep kwam steeds meer de roep dat de
beschikbare e-Guldens beter over alle Nederlanders verdeeld moesten worden. Uit deze groep van
3000 kwamen toen vier mensen naar voren (Gerrit Oerlemans, Niels Harmsen, Henk Compier en
Dennis Ruhe) die het promoten en verder ontwikkelen van de e-Gulden op vrijwillige basis wilden
doen, zodat de overblijvende e-Guldens puur bestemd konden blijven voor een zo breed mogelijke
verspreiding. Daartoe is op 3 juli 2014 de Electronic Gulden Foundation opgericht, waarin Henk,
Gerrit en Niels het bestuur op zich namen en zijn de overgebleven uit te delen e-Guldens (vijf
miljoen) aan de stichting overgedragen.
Sinds dat moment zijn wij gestaag in aantal gegroeid, ondanks dat de stichting vrijwel opnieuw moest
beginnen. Het uitdelen van de e-Guldens is langzaam doeltreffend hervat door het opzetten van
campagnes. Deze campagnes zijn zo opgezet dat alle e-Guldens die worden uitgedeeld zijn te volgen
in de openbare boekhouding van de stichting. Een van onze campagnes (vrienden van de e-Gulden) is
daarom bedoeld om de e-Gulden een gezicht te geven. Het aantal mensen dat e-Guldens bezit wordt
begin 2015 geschat op 3600. Vriend wordt je door het aanvragen van gratis e-Guldens en waardoor
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je op de e-Gulden vriendenlijst komt, maar ook als je niet op die lijst staat en toch e-Guldens hebt
hoor je bij ons: de e-Gulden community. Dat is meer dan een definitie.
Dit brengt ons terug op het hoofddoel van de e-Gulden en dat is om aan alle Nederlanders (aan ONS
dus) een gezond en levensvatbaar alternatief voor de op schuld gebaseerde Euro aan te bieden. Dat
betekent niet dat de e-Gulden een gepoleist en gereed product is. Op technisch, educatief en zelfs
politiek niveau moet daar nog veel gebeuren. Wij zijn ervan overtuigd dat de Nederlander daar
succesvol in zal zijn.
Ingeborg Willems, Gerrit Oerlemans, Dennis Ruhe

FEUILLETONREEKS – Deel 1 : Hoe kom ik aan e-Guldens
Heb je nu even geen tijd, spring dan rechtstreeks naar het overige nieuws

Een van de meest gehoorde vragen bij het eerste contact met de e-Gulden is “hoe kom ik eraan”. Pas
daarna volgt de vraag “wat kan ik ermee doen”, gevolgd door andere vragen. Hoewel al deze vragen
redelijk worden beantwoord op verschillende media moet je er wel naar op zoek, zo leek het ons
uitermate praktisch om een aantal antwoorden gegroepeerd bij elkaar te zetten in een feuilletonreeks. Vandaag gaat het dus over het vergaren van e-Guldens.
ONDERSTAANDE MAGAZINE WORDT GEOPEND MET YOUPUBLISHER . DAT LEEST PLEZIERIG , MAAR HEEFT ALS NADEEL DAT DE LINKS NIET WERKEN . I N
YOUPUBLISHER KUN JE RECHTS - ONDERAAN OOK DE PDF - VERSIE DOWNLOADEN .

Lees er alles over in het ~e-Gulden Magazine~
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DE EERSTE VERJAARDAG
De e-gulden is een munt met heel veel bijzondere eigenschappen, alleen één ding kan hij niet en dat
is zichzelf in het zonnetje zetten. Omdat de e-Gulden donderdag 19 maart 2015 een jaar wordt is dat
op zijn minst een mijlpaal die wij met jullie willen vieren.
Daarom hebben wij een EFL-surprise in gedachten. We roepen iedereen op om de e-Gulden op 19
maart 2015 op twitter te feliciteren met een leuke tweet en we reageren dan met een traktatie.
Zorg daarom dat je in je tweet ook de mention @eguldenfoundati opneemt en een geldig e-Gulden
ontvangstadres vermeld. Vanzelfsprekend brengen wij op de website weer een volledige lijst van alle
uitgedeelde guldens in beeld.
Je bezorgt ons daarbij hopelijk heel veel werk dat wij graag voor de e-Gulden over hebben.
Bedenk ook maar eens hoe de e-Gulden zo de euro-wereld omdraait : probeer zo'n actie namelijk
maar eens met Euro's te doen.

OVERIG NIEUWS








De e-Gulden-walletsoftware voor alle de drie desktop operatingsystemen:
Unix, Windows en Apple OSX zijn gelijk getrokken en up to date. Technisch is er via Github
volledige aansluiting met de Litecoin moedersoftware zodat we nieuwe ontdekkingen en
ontwikkelingen in de cryptowereld op de voet kunnen volgen. De laatste versies zijn op 17
januari 2015 op de download-pagina geplaatst.
Er is een online e-Gulden calculator beschikbaar waarin de vier e-Gulden beurzen zijn verzameld
op basis waarvan een gemiddelde prijs wordt bepaald. Met de calculator kun je voor een
willekeurig artikel snel de Euro-Bitcoin-e-Gulden prijs bepalen
Na de lancering hebben er tot dusverre 36 stortingen plaatsgevonden op het Spaarplan. De
eerste groep mensen hebben we alvast kunnen overtuigen, met ons spaarartikel en het
spaarplan zelf, dat het sparen van cryptogeld zinvol is.
Er is serie van een drietal compacte praktische handleidingen geproduceerd met de volgende
onderwerpen :
o 7-Stappen-Handleiding-e-Gulden-Wallet
o E-Gulden spaarplan brochure
Niet zozeer nieuw, maar wel actueel, is dat wij alle hulp die mogelijk is kunnen gebruiken. Als je
een klein beetje ruimte hebt voor eventuele bijdrage meldt je dan op ons Forum. Alleen je
aanmelding is voor ons al een hele opsteker.

DE MARKT
Sinds de vorige nieuwsbrief is de koers van de e-Gulden flink in beweging geweest. Hij kwam dicht bij
een eurocent, maar momenteel is hij weer terug op de stand van begin januari op 0,6 cent in een
dunne markt, terwijl Bitcoin het de afgelopen twee maanden wat zwaarder had.
Het e-Gulden Spaarplan is ondertussen met 6,5 Bitcoin gevuld en doet zijn werk als marktstabilisator
en natuurlijk als spaarpot (Als je het nog niet geprobeerd heb, bedenk dat het spaarplan nog
leerzaam is ook ! Met een enkele Euro doe je al mee.)
Hoewel de munt nu bijna een jaar actief is het nog een erg vroeg stadium. De 9000 e-Guldens die per
dag worden geproduceerd hebben een marktwaarde van ongeveer 60 Euro. Op een dag dat meer
dan 60 Euro wordt omgezet in e-Guldens dan stijgt de prijs en als dat uitblijft dan daalt de prijs,
natuurlijk afhankelijk van aanbod.
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IN DE PLANNING 2015






19 maart – De eerste verjaardag : Allemaal twitteren !
Eind April – Geplande Lancering van een nieuwe website
Mei – Presentatie van een nieuwe lichtgewicht portemonnee met geïntegreerde kassafunctie; een extreem
eenvoudige vorm van ontvangen en betalen en een QT-walletconnectie
30 april – Nieuwsbrief Nr. 6
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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
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