Voorwoord van de redactie
Nummer 13, we spreken het maar voorzichtig uit, staat een beetje in het
teken van tijd. Voor wat betreft het tijdstip verschijnt nummer 13 midden
in de week van het geld en natuurlijk is dat relevant nieuws. Enig cynisme
in het betreffende artikel is ons vergeven als men bedenkt dat de week
georganiseerd wordt door de rijksoverheid en (banken)partners, met
motto’s als “Hoe leer ik mijn kind sparen”.
Tijd heeft natuurlijk ook betrekking op de planning van zaken zoals we die
hebben aangekondigd. U leest erover in het artikel hiernaast “hoe staat het
toch met EFiliaaL”, om vervolgens prompt te duiken in de week van het
geld.
Iets technischer wordt het in de periodiek “Waarom EFL”. De reden om in
te gaan op fungibiliteit is dat de cryptogeld-wereld erg in zichzelf gekeerd
is door zich druk te maken om zaken die ver van het gemiddelde bed staan.
Wat we met het artikel willen aangeven is dat het eigenlijk wel snor zit met
EFL.
Nadenkend over het motto tijd ontkwamen we er niet aan om eens een
aantal smoesjes te presenteren die we zo al tegenkomen op het moment
dat je een serieus onderwerp onder de aandacht van het publiek probeert
te brengen. Natuurlijk heeft iedereen het vooral te druk, maar dat het zo
erg was… Laten we maar snel beginnen.

Veel leesplezier gewenst!

Hoe staat het toch met EFiliaaL?
Het is al weer een paar weken geleden dat we iets over de voortgang van
het EFiliaaL project hebben verteld. Tijd dus om u weer even up-to-date te
brengen.
Het EFiliaaL project wijkt, zoals velen van u wel weten, op één punt
gigantisch af van wat gebruikelijk is in de cryptowereld. De cryptowereld
gaat namelijk uit van de illusie dat als je maar genoeg roept dat jouw munt
qua techniek de allerbeste is, dat de rest van de wereld dat vanzelf over zal
nemen en zal gaan dringen om ook in jouw munt te investeren. De techniek
was leidend, is leidend en lijkt altijd leidend blijven.
Het EFiliaaL team doet dat niet. EFL is een prima, technisch stabiele
cryptomunt en voldoet aan alles wat we er mee willen. Maar we gaan de
techniek zeker niet op een voetstuk zetten. Waarom niet? Heel simpel.
Omdat we verder willen. Behalve enkele tientallen EFL-fans (zie het blad
met de statistieken) zit helemaal niemand op EFL (of op een andere
Nederlandse cryptomunt) te wachten. Dat klinkt wat naargeestig maar dat
is het beslist niet. Het is namelijk gewone logica die iedereen beredeneren
kan. Cryptogeld heeft in de dagelijkse praktijk gewoon te veel praktische
nadelen om bij 99,999% van de Nederlanders zelfs maar in de verste verte
te kunnen concurreren met de Euro, te beginnen met de relatieve
onbekendheid. En dat ondanks het feit dat die Euro toch echt een steeds
gammeler kneuzenmuntje wordt. Daar gaan we als team niet over tobben
of tegenaan schoppen. We accepteren dit gewoon als een vaststaand
gegeven. We zien het als een randvoorwaarde voor het project. Zoals er
nog wel meer randvoorwaarden zijn. En we gaan lekker verder.
Wat moet je dus doen als EFL-team met deze extra lastige gegeven? Simpel.
Zorgen dat je munt ongemerkt naadloos opgaat in de normale economie.
Zorgen dat je geen mensen moet gaan vragen om geld in je munt te steken
maar dat tot iets vanzelfsprekends maken. Zorgen dat het zelfs
automatisch tijdens het gebruik gebeurt en dat men het niet meer als iets
bijzonders ziet. Dat zijn we dus aan het implementeren.
Goed. The status van EFiliaaL. Het technische gedeelte vordert prima en
gestaag. Het is echter een volslagen nieuw concept dus er moet nogal wat
van scratch af aan uitgedacht en uitgetest worden. Dat kost tijd. Veel tijd
zelfs. Maar het gaat goed vooruit. De marketing en het uittesten van de
marketingaanpak levert vrucht af in de vorm van nieuwe inzichten en

aanpassing van bestaande inzichten. Het voorbereiden van het
opleidingstraject vordert parallel. Deze trajecten zijn alle drie eerder
beschreven in deze Journaalreeks en blijken elkaar in de praktijk onderling
positief te beïnvloeden.
Al met al zijn we als team gewoon tevreden over onze voortgang en we
accepteren dat sommige dingen nu eenmaal gewoon tijd kosten. Maar
liever een robuust product dat probleemloos geaccepteerd zal gaan
worden dan haastwerk waar iedereen zich bij verbaast dat niemand het
oppakt, zoals tot nu toe bij vrijwel alle cryptomunten gebeurd is. Laten wij
dat nu eens NIET doen.

De week van het geld
Het doel van de week van het geld [1] is om jongeren te leren omgaan met
geld. Hoe sinister is het dat dit samen valt met de getuigenis van onze
grootste geldbaas, Mario Dragi, dat hij zelf niet kan omgaan met geld. Voor
de verandering werd die getuigenis live uitgezonden op de Nederlandse
televisie en luidde “De rente wordt verlaagt naar 0 procent en maandelijks
wordt de komende tijd 80 miljard euro aan staatsschuld opgekocht”.
En hoor daar : voor het eerst horen we serieuze kritiek uit allerlei gelederen
van de samenleving. Het bijzondere is dat de rente voorafgaand op de
kritiek op 0,05% stond. Alsof dat enig verschil maakt! Maar opeens roeren
zich kamerleden, analisen en economen incluis. Hoe frustrerend is dat
terwijl we het zelf al jaren aan het roepen zijn en niemand lijkt te luisteren.
Vooruit, we zijn een stapje verder zullen we maar zeggen, maar is het
begrip er nu ook werkelijk? Het lijkt er eerder op dat iedereen de druppel
ziet, maar niet de overstromende emmer.
Laten we eens luisteren hoe onze Dijsselbloem het ervaart, live op TV : “Ik
zie wel wat negatieve kanten aan dit besluit”. Wat bedoelt U? Pensioen en
spaargeld zijn al jaren aan het eroderen door wat nu alleen maar een
voorzetting is van jarenlang gevoerd beleid.
Terecht dat de econoom Edin Mugajic, die toch jaren heeft moeten
opereren vanuit een nauwlijks-gehoord verdomhoekje, opveert en stelt in
het uitsluitend voor betalende lezers toegankelijke Jalta [2] :

“Het meest beangstigende is dat de gevolgen van het ECB-beleid die
we nu zien, eigenlijk kruimels zijn vergeleken met het ergste en
langdurigste kaalslageffect van dat beleid, dat nog moet komen”
Een andere, dit keer toevallige, parallel is dat deze week het
“Burgerinitiatief Ons Geld” (mogelijk) zou worden behandeld op 16 maart
in de tweede kamer. [3] http://burgerinitiatiefonsgeld.nu/ Op hun website komt
hun kritiek op het bestaande geldsysteem uitstekend in beeld en de kans
dat er naar geluisterd wordt nu misschien iets groter. Het is wel jammer
dat de kritiek wordt ondersteund door een eenzijdige oplossing (digitale
geldcreatie door een lidstaat) en niet door een bredere presentatie van,
of opening tot, de alternatieven, waar cryptogeld er één van is.
Natuurlijk stimuleren de beleidsmakers met hun beleid om te spenderen
en te consumeren. Dat komt er echter op neer dat zij mooi weer aan het
spelen zijn met de welvaart die we hebben opgebouwd. Het is een idiote
gedachte dat spenderen en consumeren een opbouwend effect heeft. Dat
is precies het tegenovergestelde van de waarheid. Welvaart bereik je door
noeste arbeid en spaarzin en niet door af te breken wat anderen hebben
opgebouwd.
Zoals gezegd komt de kritiek, op het feit dat het bar is gesteld met de
vaardigheid van de overheid en de ECB om met geld om te gaan, nu
langzaam op gang en in allerlei gradaties. Als we een uitschieter mogen
citeren dan komt die van Nikolaus von Bomhard, Ceo van ’s werelds
grootste herverzekeraar Münchener Rück. Uitspraken als „Das ist das
offizielle Ende der Geldpolitik“ en “Hier ist alles aus dem Ruder gelaufen”
liegen er niet om. [4] http://deutsche-wirtschaftsnachrichten.de/2016/03/16/deutliche-kritik-an-regierung-top-manager-beklagt-erosion-desrechts/

En wat doen wij? Wij experimenteren met echt geld, EFL, geld dat echt
niet genoemd zal worden in het kader van de week van het geld.
https://efl.nl zou een mooi schoolvoorbeeld zijn.

Waarom EFL – EFL is zeer fungibel
In de wereld van het cryptogeld is er een stroming die stelt dat Bitcoin, en
daarmee EFL, onvoldoende fungibel is. Fungibiliteit is een eis die wordt
gesteld om te beoordelen of een geldsoort daadwerkelijk goed als geld
bruikbaar is. Nu zullen weinigen vaak stilstaan bij de term fungibiliteit,
maar omdat we aan de wieg staan van een nieuwe geldvorm is het goed
om alle mogelijke bezwaren heel goed onder de loep te nemen.
Voordat we ingaan op de precieze definitie van fungibiliteit zetten we
eerst de vier hoofdfuncties van geld op een rijtje, zodat de positie van
fungibiliteit goed in beeld kan komen :
 Geld moet kunnen functioneren als oppotmiddel om
koopkrachtreserve naar de toekomst te kunnen overhevelen. Het
moet dus niet vergankelijk zijn.
 Geld moet kunnen functioneren als ruilmiddel. Daartoe moet het te
vertrouwen zijn op het ruilmoment.
 Geld moet kunnen fungeren als rekeneenheid. Dat betekent dat de
hoeveelheid gemakkelijk moet kunnen worden vastgesteld en met
elkaar moet kunnen worden vergeleken.
 Geld moet kunnen fungeren als een langdurige afspraak voor
uitgestelde betaling
Fungibiliteit nu is een maat van vervangbaarheid. Als twee personen
dezelfde hoeveelheid hebben moeten beide hoeveelheden niet van elkaar
te onderscheiden zijn. Welbeschouwd speelt fungibiliteit een rol bij alle
vier bovengenoemde eigenschappen.
Daaruit blijkt al dat de fysieke euro niet heel fungibel is. Er zijn grote
verschillen tussen een briefje van tien en 10 losse Euro’s. Alleen al het
gewicht van een euro, maakt hem onpraktisch om er grotere bedragen
mee te bepalen. Vergelijk dat eens met cryptogeld : Cryptogeld weegt
niets, scheurt niet en roest niet. Als “substantie” is 10 EFL precies
hetzelfde als 10.000 EFL.
Een andere reden waarom de contante euro niet ultiem fungibel is komt
omdat het euro briefpapier is genummerd. Door die nummering ontstaat
er een vorm van traceerbaarheid. Bij een volledig uniform uitwisselbare
muntsoort dient de individuele munt niet traceerbaar zijn. Het is die
traceerbaarheid die het bezwaar tegen Bitcoin heeft aangewakkerd.

Binnen de blockchain is het transport van Bitcoin (of EFL) te volgen.
Weliswaar is de identiteit van de eigenaar van een public key niet bekend
totdat de identiteit boven water komt bij een legale transactie. Als de
overheid een illegale transactie op het spoor is kan het geld via een
omweg bij jou terecht komen. Door te melden van wie je het geld hebt
gekregen breng je eventueel onderzoek dichter naar de bron.

Omdat in principe iedere transactie legaal zou moeten zijn lijkt het dat het
volledige transport van cryptogeld te labelen is. In de praktijk zit de
blockchain echter vol met stoorzenders, zoals exchanges en hosted
wallets en andere services die functioneren op basis van anonimiteit
(zoals efl.nl). Bij een withdrawal wordt de juiste hoeveelheid cryptogeld
samengesteld uit diverse willekeurige adressen uit de wallet van de
service en is er geen enkel verband tussen de externe bron en jou als
bestemming.

Mocht er een situatie ontstaan waar de burger moet vrezen voor de
overheid en illegaliteit een andere betekenis gaat krijgen dan is het goed
om te weten dat cryptogeld niet 100% fungibel is. Het voert wat ver om
daar nu en in het openbaar in de vorm van oplossingen over uit te wijden.
In zo’n situatie is het ook duidelijk dat je in een contant-geld-loze bancaire
maatschappij voor 100% bent overgeleverd.

Advertentie, reprise – De beleggende holbewoner.
Angst is een belangrijke drijfveer in ons handelen. Met name in de
financiële wereld bepaalt Angst een groot deel van ons handelen. In die
wereld is de angst om geld kwijt te raken vaak onevenredig groot.
Deze angst komt voort uit een oerdrift. De holbewoner had het er maar
moeilijk mee. Als iemand hem niet met een knuppel op het hoofd wenste
te slaan dan stond hij wel op het menu van een uit de krachten gegroeide
katachtige. Dat heeft zo'n indruk op onze holbewoner gemaakt dat hij het
meegegeven heeft aan al zijn nakomelingen. En die verliezen er geld door
op de beurs. En natuurlijk durven zij daardoor niet te investeren in EFL.
Deze oerproblematiek is beschreven in een boek “De beleggende
holbewoner” dat we nogmaals voor een speciaal EFL-Journaal bedrag
aanbieden bij deze EFL-nieuwsbrief. Voor 250 EFL, pakweg een
eurorijksdaalder is de digitale versie van u.

De aanbieding van de digitale versie van dat boek regelt u ALLEEN als
volgt: Maak via uw hosted wallet (https://efl.nl) een bedrag van 250 EFL
over naar Compabo trading en vermeld uw emailadres onder MEMO.
Daar wordt het boek in PDF formaat namelijk naar toe gezonden. Deze
aanbieding is geldig tot 1 april 2016. Behalve dat u dit €2,50 kost is het
een praktische demonstratie voor een EFL-toepassing en drieënzestig
bladzijden leesplezier.

Advertentieruimte
Iets wat we op beperkte schaal in willen voeren in dit periodiek is de
mogelijkheid van advertenties. Niet zozeer om daar veel geld mee te gaan
verdienen. Dat is zeker niet het voornaamste doel. Het doel is meer om
anderen de kans te geven hun producten en diensten te promoten. Dat
deze producten op het gebied van de onderwerpen die in dit blad
behandeld worden moeten liggen lijkt vrij logisch, waarbij we dat ruim
interpreteren. Mochten we het niet eens zijn met aangeleverd materiaal
dan koppelen we dat wel terug en ook dan vinden we wel een oplossing.
Wat zijn de advertentiemogelijkheden?
1. Advertorial. Maximaal één pagina met tekst en mogelijke
afbeeldingen, geschreven door een derde partij. De pagina krijgt wel
een melding dat het om een advertorial gaat en in de disclaimer komt
een aanpassing dat de redactie van EFL-Journaal geen enkele
verantwoording neemt voor de inhoud van advertorials en andere
advertenties.
2. Advertentie in landscapeformaat van ½ of ¼ pagina.
3. Banner in liggend formaat van 1/8 pagina.
Andere formaten zijn niet standaard door ons te verwerken en moeten dus
in overleg worden bepaald.
In verband met het feit dat de links in de flipversie van EFL-Journaal niet
aan te klikken zijn worden deze onder de advertentie in tekstvorm vermeld
en op de speciale linkspagina herhaald.
Prijzen
In principe zijn we voorstander van wederkerigheid. Ofwel, wij plaatsen uw
advertentie, u plaatst een banner van EFL-Journaal of één van onze andere
publicaties. Dat gaat dan verder met gesloten beurzen. We verwachten een
bij benadering gelijkwaardig aanbod. Mocht u daar géén voorstander van
zijn, dan gelden de volgende prijzen in EFL:
Advertorial:

1000 EFL

1/2 Pagina:

500 EFL

1/4 Pagina:

250 EFL

1/8 Pagina:

125 EFL

Deze eventuele opbrengst wordt gebruikt om
door ons zelf reclame voor EFL-Journaal in te
kopen bij derden, waarbij het mogelijk
noodzakelijk kan zijn om het geld in Euro in te
wisselen.

100 redenen om rustig af te wachten
Het regelmatig verzoeken om wat handjes om het werk binnen de toch wel
forse EFL projecten te verlichten heeft tot nu toe nog nooit ook maar één
reactie opgeleverd. Alleen een paar opmerkingen “dat het wel erg lang
duurt allemaal”. Die hangen we op het prikbord. Of we het nu weer gaan
vragen? Nee, niet meer. We gaan andere bronnen op het gebied van hulp
aanboren. Maar voor degenen die nog een goede reden nodig hebben om
helemaal niets te doen is hierbij als extra service een lijst met 100
ijzersterke smoezen. Dat scheelt toch ook weer denkwerk en dus tijd.
1. Ik vind het allemaal maar rare ideeën. Crypto is fantastisch. Gewoon
een paar maanden wachten tot iedereen weet hoe superieur juist onze
coin is en dan gaat het allemaal vanzelf. Dom gezeur en gedram dus van
mensen die er zelf niks van snappen.
2. Ik vind dat de community dit zelf zou moeten regelen. Doen ze dat niet?
Oh. Misschien moet je het nog eens vragen op het forum. Dan doen ze
het vast wel.
3. Ik vind dat die mensen zich niet zo uit moeten sloven. Vrijwilligers? Ha!.
Maak dat de kat wijs!. Ik weet wel beter hoe de wereld in elkaar zit.
4. Ik vind dat dit probleem zichzelf wel oplost als we maar niet teveel in
de vlek wrijven zodat er alleen maar escalatie dreigt. Wat zegt u? Ja, ik
ben consultant. Hoe weet u dat?
5. Ik vind dat de regering er eerst iets aan moet doen. Waaraan? Is dit niet
ergens tegen de regels dan? Ik kan het mij niet voorstellen.
6. Ik vind dat het helemaal niet nodig is om zo'n domme nieuwsbrief te
krijgen. EFL-Journaal? Ze denken zeker dat ze de NPO zijn.
7. Ik vind dat het uitnutten van EFL eigenlijk een hamerstukje is. Natuurlijk
moet je wat piketpaaltjes slaan om te voorkomen dat mensen die te
veel proactiviteit uitrollen de authenticiteit van de cryptomunt in het
algemeen teveel aantasten maar voor ik hier iets mee ga doen wil ik dit
als politicus eerst wat meer handjes en voetjes geven.
8. Ik vind dat de Nederlandse overheid aansluiting moet zoeken bij
Europese initiatieven om dit te bewerkstelligen voordat ik hier zelf al te
veel energie aan ga spenderen.
9. Ik vind dat het helemaal verkeerd gaat met de e-Gulden. Daar was eGulden niet voor bedoeld! Bekijk het! Dikke Doei! Sukkels!
10. Ik moet eerst nog even mijn sinterklaasgedichten schrijven. Maart is
inderdaad wat vroeg maar ik doe er altijd lang over.
11. Ik moet eerst nog even mijn gal spuwen over de politieke
ontwikkelingen.

12. Ik moet eerst nog even schelden op de babyboomers die al het geld van
de jongere generatie inpikken.
13. Ik moet eerst nog even reageren op Facebook. Ik krijg heel veel post van
al mijn vrienden en die worden vast ongerust als ik hun berichten niet
“like”.
14. Ik moet eerst nog even een brief aan de inspecteur van belastingen
schrijven dat ik ga stoppen met belasting betalen. Dat vraagt om goed
formuleren dus eh, sorry
15. Ik moet eerst nog even mijn ongezouten mening geven over de jeugd
van tegenwoordig die geen enkel respect voor een oudere meer heeft.
16. Ik moet eerst nog even het gras maaien voordat het te hoog wordt en
dan kom je er niet meer lekker doorheen met de grasmaaier.
17. Ik moet eerst nog even de tuin winterklaar maken. Oh, het is al
voorjaar? Ja, dan ben ik inderdaad aan de late kant. Dan heb ik
natuurlijk helemaal geen tijd meer.
18. Ik moet eerst nog even ontnuchteren. Tjonge, die dertig biertjes voel je
toch wel in je benen zitten. Maar straks misschien.
19. Ik moet eerst nog even naar mijn cursus mindfullness om meer zicht op
mijn innerlijke dikke ikke te krijgen. Daarna wil ik natuurlijk best iets
doen.
20. Ik moet eerst nog even de olie van mijn auto verversen want dat is al
weer anderhalf jaar geleden en er gaat steeds een rood lampje branden.
21. Ik moet eerst nog even de cavia ontvlooien. Het diertje zit zich maar te
krabben. Misschien kan ik daarna wel iets doen, ja.
22. Ik moet eerst nog even een nieuwe multifocale bril kopen. Want ik vind
dat cryptogeld maar een wazig geheel.
23. Ik moet eerst nog even naar de tandarts. En daarna heb ik altijd een
ontzettend slecht humeur dus dan kan ik beter niets doen. Blijf liever
uit mijn buurt.
24. Ik vind dat het probleem nog een aantal keren rondgetikt moet worden
voor er plenair over beslist kan worden en ik mijn stem als manager van
deze toko naar voren kan brengen zodat alle neuzen dezelfde kant op
staan.
25. Ik wil best maar mijn man is er tegen omdat hij denkt dat het eng is en
het uiteindelijke allemaal alleen maar zijn zuurverdiende geld gaat
kosten
26. Ik wil best maar mijn schoonmoeder kan er achter komen en dan is de
boot goed aan. Ik wil best een risico nemen maar er zijn wel grenzen.
27. Ik wil best maar mijn kat krijgt binnenkort jonkies en dan heb ik daar al
mijn tijd voor nodig. De kat heeft nu zelf trouwens ook geen tijd.

28. Ik wil best maar mijn hond heeft ADHD en moet dus onwijs veel
uitgelaten worden. Dat kost heel veel tijd zoals jullie wel begrijpen
29. Ik wil best maar mijn computer draait nog op MS-Dos6 en Windows 3.11
for workgroups en ik heb begrepen dat ze met teksten in Wordperfect
5.1 niets kunnen beginnen. Anders zou ik wel vaker reageren, ja.
30. Ik wil best maar ik voel me een beetje futloos de laatste tijd. Zodra ik
weer wat fut heb horen jullie wel weer van mij
31. Ik wil best maar ik zit erg veel in het buitenland voor mijn werk en dan
hebben jullie toch niets aan mij.
32. Ik wil best maar mijn vrouw heeft een drukke baan en dan vang ik de
kinderen op, En daar kan ik mij niet bij concentreren
33. Ik vind die andere Gulden toch echt beter. Waarom? Nou. Gewoon. Dat
vind ik.
34. Ik heb al geld genoeg. Waarom zou ik nog moeite doen? Het gaat alleen
maar naar de belasting. Wat mij betreft mogen jullie stoppen.
35. Ik haat geld. Hoe minder van die noodzakelijke rommel hoe beter. Geld
is de bron van alle kwaad.
36. Ik vind dat voor we dit verder communiceren het eerst nog meer
teruggekoppeld moet worden. Dan kunnen we het definitief oppakken
en kortsluiten. Inderdaad. Ik ben ambtenaar. Weet u dat ook al ?
37. Ik geloof niet in geld. Het is het slijk der aarde. Kan ik trouwens een paar
euro lenen bij iemand?
38. Ik speel al in de lotto, de staatsloterij, de vriendenloterij en de postcode
loterij. En dan ook nog in de e-Gulden spelen? Denk je dat het geld op
mijn rug groeit?
39. Mijn bank zegt dat het allemaal niets is en adviseert een nieuw ETF
based global indextracking Fund. Dat lijkt me eigenlijk toch wel veiliger
op den duur.
40. Geld maakt niet gelukkig. En ik ben al zo depri. Dus laat maar. U komt
er zelf wel uit?
41. Of ik wil helpen? Ja, Ja, dat wil ik wel maar (vult u zelf even ook eens
eventjes iets in?)
42. Ik wil wel helpen maar wat schuift het? Oh, het is nu nog
vrijwilligerswerk? Ja, daar kan de schoorsteen niet van roken, zeg nu
zelf!
43. Zorg eerst maar eens dat mijn geld uit Griekenland terugkomt en dan
ga ik wel weer eens denken over meedoen aan een nieuw geld project
44. Ik vind e-Gulden.org de allerslechtste softporno-site die er is. Doe daar
eens iets aan, Ja? Dan kom ik er misschien wat vaker.
45. Een ander doet het wel want een ander kan veel beter stukjes schrijven
dan ik

46. Ik snap helemaal niets van cryptogeld. Trouwens, wie wel eigenlijk?
47. Ik geloof niet in cryptogeld. Als dat zou werken had mijn Rabobank het
allang gehad.
48. Iedereen weet dat cryptogeld een piramidespel is en zo dom ben ik nu
ook weer niet.
49. Ik heb geen geld om het een keer te proberen. Kost proberen maar een
rijksdaalder? Kan niet!
50. Cryptogeld? Wat is dat? Een soort cryptogram? Zo'n puzzel? Snapte ik
nooit.
51. Ik doe niet mee aan kettingbrieven. Stuur die maar naar de regering.
Die hebben geld zat.
52. E-Gulden? Gulden? Is dat iets van Wilders? Ik doe niet aan politiek
53. Kan ik cryptogeld ook onder mijn matras bewaren? (Antw redactie: Ja.
Zet de wallet op een USBstick en stop die onder de matras)
54. Ik wil best iets doen maar ik moet dan eerst wel zeker weten dat ik niets
strafbaars doe. Ja Toch?
55. Geloof je dat zelf? En denk je dat ik ook zo dom ben? Nou, daar ga ik
echt geen tijd insteken
56. Ik ben gefrustreerd omdat ik met mijn 100.000.000.425 muntjes nog
steeds geen rol drop kan kopen. En ik ben zo gek op drop
57. Ik ben gefrustreerd omdat ik vind dat het allemaal ander moet. Hoe
dan? Nou gewoon. Anders! Moet ik dat nu echt nog uitleggen?
58. Ik ben gefrustreerd omdat andere munten sneller stijgen dan deze.
Goed, ze vallen ook wel weer eens terug, maar toch.
59. Ik ben gefrustreerd omdat ik met mijn EFL's niet zoals met Gulden kan
kopen bij sexspeeltje.nl. Zie je wel dat ze gelijk hebben dat zij de
allerbeste ter wereld zijn?
60. Ik ben gefrustreerd omdat ik nog steeds geen miljoen EFL op Bittrex kan
verkopen zonder direct de koers te verknallen
61. Ik heb een Netflix abonnement en het is zonde om er niets mee te doen.
Dus ik kijk zoveel mogelijk om mijn geld eruit te krijgen
62. Ik heb het al veel te druk met mijn social media. Zo ben ik een soort
Twitterkampioen. Ja Jonge. Ik ben me toch een partij popi.
63. Een ander doet het wel wand ik maak erreg feel spelvoute
64. EHBO is mijn lust en mijn leven en ik moet veel oefenen dus tja...
65. Oh. Krijg ik daar elke veertien dagen die email van? Ik vroeg me al af
wat het was.
66. Ik ben van mening dat het eerst allemaal een stuk duurzamer moet voor
ik hier "ja" tegen zeg
67. De koei'n moet’n eerst gemolk'n dus geen tiet. Misschien laoter

68. Ik heb gewoon geen tijd. Da's duidelijk toch? Of wat begrijpen jullie daar
niet aan?
69. Ik heb geen enkele bruikbare kennis waar ook maar iemand iets aan
heeft
70. Al die stomme projecten die een paar mensen even zitten te bedenken.
Daar heb ik even geen zin an.
71. Ik heb geen zin doordat het allemaal veel en veel te lang duurt. Waarom
helpt niemand daar eigenlijk een handje zodat het eens wat sneller
gaat?
72. Ik heb geen Iphone. Die is stuk gevallen en nu moet ik eerst een andere
kopen. Weet je wel wat zo'n ding kost tegenwoordig?
73. Ik heb geen zin om vroeg op te staan. Hoeft dat niet? Nu, laat toch maar
zitten
74. Ik heb geen vrienden. Iedereen haat mij. Ik ben dus niet geschikt om
mee te werken want dan haten ze mij daar toch ook..
75. Een ander doet het wel want een ander heeft er meer verstand van dan
ik.
76. Een ander doet het wel want een ander heeft meer tijd dan ik.
77. Ik kijk de hele dag herhalingen van "Boer zoekt vrouw" dus ik heb geen
tijd.
78. Een ander doet het wel want een ander is creatiever
79. Een ander doet het wel want een heeft een groter netwerk en dat moet
je toch wel hebben voor dat werk.
80. Een ander doet het wel want eerst de marathon kunnen lopen in 57.58
Dat is dus best veel trainen en daarna zien we wel weer verder
81. Ik moet mijn voetbalclub supporten. Is best veel werk. Spandoeken
schilderen. Spreekkoren instuderen, verfbommen vullen, fietskettingen
prepareren en zo. Je kent het wel.
82. Ik moet eerst leren programmeren om mee te doen. Ja toch? Nou, dat
is niets voor mij op mijn leeftijd.
83. Eerst nog even een potje putten. "Hoe kleiner de bal, hoe groter de
kwal"...Ach, kerel, je kent het wel.
84. Eerst de mening van mijn politieke partij weten voor ik hier iets over
zeg. Onze grot leider geeft liever zelf de mening van onze partij.
85. Even aan mijn vrouw vragen wat onze mening hierover is. Dan kom ik
er op terug.
86. Ik moet er eerst nog een nachtje over slapen en dan horen jullie wel hoe
het verder gaat.
87. Een ander doet het wel want een ander heeft meer geld om te
investeren

88. Ik heb heb al een NEE NEE en nog eens NEE sticker op de brievenbus.
Dus geen reclame aub voor uw product. Is het geen reclame? Nou, doe
toch maar niet.
89. Ik heb al vaste verkering. Wat zegt u? Dit is geen dating-site? Oh,
vandaar er zo weinig dames op zitten natuurlijk.
90. Ik wil best maar mijn vrouw is er tegen. Waarom? Gewoon! Dat weet ik
niet! Dat moet je haar maar vragen. U bent zeker niet getrouwd?
91. Bij e-Gulden is het veel praten en weinig doen. Anders schoten ze wel
meer op.
92. Ik begrijp het niet. Dit verhaal dus al helemaal niet! Afblijven dus!
93. Ik schaam me suf om er zelf mee voor de dag te komen. Dadelijk moet
ik het nog uitleggen. Vooral waarom ik er wél in geloof. Want dat snapt
niemand.
94. Het had nu toch onderhand eens een keertje doorgebroken moeten zijn
als het echt wat zou zijn. Ja toch?
95. Ik vind dat geld er gewoon in voldoende hoeveelheden moet zijn. Voor
iedereen voldoende om fijn van te leven. Geen verschil meer tussen
arm en rijk.
96. Doe mij maar een basis-inkomen. Een paar EFL vind ik ook prima. Maak
maar over naar mijn rekening : LPjozTtWyiMyCZK9iexitVaCAFZFgPHebc
97. E-Gulden is toch overgenomen door een stichting?! Dat zit wel snor. Die
weten wel wat ze doen. Toch?
98. Ik vind e-Gulden erg sympathiek. Ik heb er wel eens wat in gedaan, kijk
maar: https://efl.nl/efl/LTbyuTxjaJGL1tqozFjRAsiLs9VcTwcPK2
99. Ik gebruik mijn zakgeld eigenlijk alleen maar om er wat mee te kopen.
100. Hoe kan ik er ook alweer aan komen? Als ik mij goed herinner had u
dat al een keer uitgelegd…
Met alle gekheid op een stokje: Dit was -erewoord van de redactie- de
laatste keer dat we dit kennelijk nogal gevoelige onderwerp aansnijden. EFL
leeft gewoon niet voldoende bij iedereen om er iets aan te doen en, zoals
al op de cover staat, het is gewoon te druk…

EFL-Statistiek
Statistiek moet voor zichzelf spreken. Een aantal getallen zijn bij elkaar gebracht en
het verloop gaat een beeld vormen van het succes van EFL.

Portemonnee-versie
(Actief afgelopen 24 uur)
/Christiaan Huygens:1.2.0.4/
/Satoshi:1.1.0.2/
/Satoshi:1.1.0.1/
/Christiaan Huygens:1.2.0.2/
/Christiaan Huygens:1.2.0.3/
Totaal
EFL.NL (Saldo>0)
Blokketen statistiek
public keys gevuld
public keys

Sociale statistiek
Twittervolgers
Tweets
facebook stichting-pagina likes
facebook e-guldengroep leden
Bitcointalk Foundation;
gelezen
Aantal vrienden
Journaallezers
Forum leden
LinkedIn e-Guldengroep

Aantal

Aandeel

25
15
5
4
3

48.1 %
28.8 %
9.6 %
7.7 %
5.8 %

52 (-4)
293 (+8)

10461 (+68)
147582 (+639)

Waarde
202 (+8)
324(+7)
227 (+4)
219 (+1)

Link
[s1]

28447 (+373)
110 (+2)
3500 (+11)
274 (+3)
32 (-)

[s4]
[s5]
[s7]
[s8]
[s9]

[s2]
[s3]

EFL financieel
Statistiek
Marktkapitalisatie EFL
Dollarprijs 1 Euro
Europrijs 1 EFL
Europrijs 1 BTC

Waarde
$ 239.013 (-7,5%)
1,1084 (+2,1%)
0,01103 (-12,9%)
374,65 (-6,3%)

Tweewekeljiks verloop EFL op Bittrex
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2-maandelijks verloop EFL op Bittrex
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De Bitcoingrafieken
In het vorige journaal hebben we gevraagd wie de Bitcoingrafieken wilde
handhaven. En voorwaar, we kregen één reactie. Van een voorstander. En
dat deed ons deugd. Helaas lieten de overige 3499 abonnees zich er
verder niet over uit. Dus gaan we er dan zelf maar van uit dat dit toch te
weinig leeft om er verder iets mee te doen in het EFL-journaal.
Dat neemt niet weg dat deze Bitcoingrafieken gewoon terug gaan komen.
Maar dan met een hogere frequentie van verversing zodat je er echt iets
aan hebt. Sowieso zullen natuurlijk EFL en Bitcoin hun opwachting gaan
maken. Litecoin en Doge staan ook nog op de lijst van mogelijk
interessante investeringen. En wellicht komen er in de toekomst nog wel
anderen bij. Verzoeknummers mogen altijd. En hoe meer flessen wijn er
meegestuurd worden hoe groter de kans dat het verzoek wordt
ingewilligd. Mits we aan het basismateriaal kunnen komen, uiteraard.
Uiteraard houden we u op de hoogte. Maar de verder is het "een kwestie
van jammer, maar helaas" om Frits Bom uit het vroegere
televisieprogramma "de vakantieman" te citeren.

COLOFON
Dit is een uitgave van stichting Electronic Gulden Foundation bedoeld voor
de bezitters van EFL. Verschijnt in principe wekelijks. Uw bijdragen in tekst
of grafische vorm worden zeer gewaardeerd en kunt u sturen naar
redactie@egulden.org. Ook nieuwe aanmeldingen of uitschrijvingen
kunnen aan dit adres worden gericht.
De redaktie van het EFL-Journaal wordt verzorgd door
Jan Sibie https://nl.linkedin.com/in/jansibie
Gerrit Oerlemans https://nl.linkedin.com/in/gerritoerlemans

Disclaimer
Noch de auteurs, noch de stichting e-Gulden Foundation kan onder welke
omstandigheid dan ook verantwoordelijk gesteld worden voor de directe
of indirecte gevolgen in welke vorm dan ook, die het lezen van deze
publicatie kan hebben. Het gebruiken van vermelde technieken, het
opvolgen van tips en/of adviezen blijft altijd de volledige eigen
verantwoordelijkheid van de lezer. Er wordt geen verantwoordelijkheid
genomen voor de inhoud van websites of andere publicaties waar in deze
publicatie naar wordt verwezen. Door verder te gaan in dit document
verklaart de lezer deze disclaimer begrepen te hebben en
deze onvoorwaardelijk te accepteren.
Gebruikt u EFL als belegging of om te sparen, dan geldt ook dat u uitsluitend
moet beleggen met geld dat u kunt missen. Beleggen kan leuk zijn, kan voor
een leuke bijverdienste zorgen, maar kan, als het mis gaat, ook veel geld
kosten. Er kan altijd iets onverwachts verkeerd gaan. Zorg dat u in dat geval
niet nog erger in de problemen komt. Een resultaat behaalt in het verleden
is geen garantie voor de toekomst.
(c) Copyright stichting e-Gulden Foundation te Spaarndam 2016. All rights
reserved.
Het is toegestaan deze publicatie onbeperkt te verspreiden zolang er geen
enkele wijziging wordt aangebracht. Op wijzigingen is onverminderd van
toepassing dat deze niet zonder schriftelijke toestemming van de
rechthebbende aangebracht mogen worden.

