De betekenis van de markt
De cryptogeld markt is in rep en roer en de BTC-EFL (de prijs van
EFL uitgedrukt in Bitcoin) in het bijzonder. Een reden voor ons om
op een rij te zetten waar het echt om gaat. Waarom is de actuele
prijs van zwaar ondergeschikt belang en wat bepaalt wat de
toekomst is van een cryptomunt?
EFL wordt momenteel verhandeld op twee beurzen: Bittrex en
Cryptopia. Bittrex heeft bekend gemaakt dat, naast een groot
aantal kleine munten, de EFL verwijderd wordt uit hun marktaanbod
op 26 oktober aanstaande. Omdat Bittrex een grote handelsbeurs is
kan het zich veroorloven om crypto-valuta, waarmee de meeste
omzet wordt gehaald, voorrang te verlenen. De kleine
cryptocurrencies worden aan de kant gezet. Cryptopia daarentegen
onderscheidt zich precies tegenovergesteld: Start trading the
world's largest range of cryptocurrencies
Grote partijen in de cryptowereld werken op deze manier
centralisatie in de hand. De belofte van cryptogeld is echter dat
centralisatie wordt tegengewerkt. Lopen we nu weer in dezelfde val
of nemen we het heft in eigen handen?
EFL is een communitycoin, een munt gericht op een sterke
gemeenschap met een sterke identiteit. Doordat nu speculanten
worden afgeschud wordt EFL weer meer toegankelijk voor de
gemeenschap waar ze voor is bedoeld. Zie de koersdaling daarom
als een instapgelegenheid. Zolang slechts een hele kleine
minderheid binnen de Nederlandstalige gemeenschap ervaring heeft
met EFL is de huidige markt(waarde) van geen betekenis.
Terwijl Bittrex zijn handen aftrekt van de Nederlandse markt geeft
de Nederlandse handelsplaats Bitcoinmeester.nl juist extra aandacht
aan EFL. Met bitcoinmeester zijn we gezamenlijk een campagne aan
het uitwerken om elkaar te versterken.

Waarom eigen verantwoordelijkheid?
Verdienen is een breed begrip. Het is aandacht, liefde, status,
positie, zekerheid enzovoort. Geld is het meest objectieve middel
dat we hebben om onze verworvenheden in uit te drukken. Juist
daarom is het verbazingwekkend dat we ons geen zorgen lijken te
maken over de kwaliteit van geld.
De geschiedenis kent veel financiële dieptepunten. De ontwikkeling
van Cryptogeld is een oplossing tegen geldontwaarding, maar stelt
daar iets heel belangrijks voor in de plaats: De eigen
verantwoordelijkheid. Besteed die niet uit aan een bank, maar

verdiep je in wat cryptogeld is en bekwaam je in de vaardigheid om
het niet kwijt te raken.
Besef dat de opgaaf van een kleine stichting als de EFL Foundation
om nieuw geld in beeld te brengen niet eenvoudig is. Vertel maar
eens aan een verslaafde (Ja u) dat hij beter met zijn oude
gewoontes kan stoppen. De verslaving is het gemak waarmee u
gebruik maakt van de diensten van de bankwereld, terwijl u weet
wat het werkelijke karakter is van die bankwereld.
Gelukkig is er een uitweg. U en al uw relaties kunnen meehelpen.
Wij geven de aftrap en hebben twee belangrijke concept-artikelen
samengesteld. Wat wij van u vragen is om deze concepten te
verbeteren.
Natuurlijk op het vlak van de Nederlandse taal. Wij zijn
ontwikkelaars en goed in het schrijven van programmeercode, maar
niet in het schrijven van Nederlands op taalniveau B1.
Wij zijn ook geen marketeers. Wij hebben een visie maar zijn niet in
staat op iedereen op de beste manier aan te spreken. Voor deze
punten vragen we uw hulp door suggesties naar ons te mailen naar
support@e-gulden.org.
Laat u niet ontmoedigen door de voorzet, want het gaat er juist om
dat u ons helpt om een verhaal te maken dat niet ontmoedigt. Het
gaat om de volgende twee concept-artikelen:
1. Het eerste artikel heet “wat is een EFL”. Hierin worden de
motivaties voor de inzet van EFL verzameld en
beargumenteerd voor een zo breed mogelijk publiek.
Herschrijf het voor een doelgroep die u zou willen aanspreken.
Onze voorzet: https://e-gulden.org/index.php/wat_is_een_egulden
2. Het tweede artikel heet “doe mee”. Hierin wordt de richting
uitgestippeld hoe de Nederlandstalige community het best kan
meedoen om meer bekendheid te geven aan cryptogeld. We
willen graag het hele EFL-project met alles wat het behelst
onder brengen in een open-source structuur. Dat betekent dat
IEDEREEN inzicht krijgt in alle aspecten rond EFL en daar
wijzigingsvoorstellen voor kan doen. Voor de corewallet was
dit al het geval. Maar we willen veel meer doen aan de
opbouw en de verspreiding. Groei van de invloed van EFL
gebeurt het best als alle EFL bezitters samen er de schouders
onder zetten. Uiteraard is dit gericht aan de
enthousiastelingen. Vrijheid, blijheid staat voorop. Heeft u
ideeën voor deelprojecten of een ideale opzet om zoveel
mogelijk mensen te laten participeren? We horen het graag.
Onze voorzet: https://e-gulden.org/index.php/doe_mee

Tenslotte kunt u natuurlijk ook het heft in handen nemen en uw
eigen mediakanalen gebruiken. Bijvoorbeeld met een blog of een
eigen website. Niet alles hoeft via de stichting te lopen. In
tegendeel zelfs. EFL is van iedereen. Plaatst u een eigen artikel mail
ons dan een link zodat wij ernaar kunnen verwijzen.

