


Voorwoord van de redactie 
 

In de chronologie van wekelijkse Journaals valt dit Journaal pardoes op de 

laatste dag van het jaar. Een korte vakantie voor de redactieleden maakt 

deze versie summier. Maar zoals de EFL zelf een constante factor aan het 

worden is, zo mag het journaal niet ontbreken als teken dat ons werk en 

jullie betrokkenheid gewoon door gaat.  

Vanuit deze positie wenst het bestuur van de Electronic Gulden Foundation 

iedereen daarom veel sterkte voor het jaar 2016, een jaar dat ons inziens 

ongemeen spannend gaat worden.  

We willen ook iedereen hartelijk danken die afgelopen jaar heeft 

bijgedragen om 2016 tot jaar met EFL perspectief te maken. Bestuur klinkt 

echter zo uit de hoogte en daarnaast is er een kring van directe vrijwilligers 

met intense betrokkenheid. Als er namens de EFL gemeenschap gesproken 

mag worden dan is dank voor die extra betrokkenheid verschuldigd aan 

met name Gerrit Oerlemans, Dennis Ruhe, Jan Sibie, Niels Harmsen, Jan 

Trapman, Henk Compier, Ingeborg Willems en Peter Aggenbach.  

 



De kerstbonus geprolongeerd 
 

Deze aktie wordt verlengd tot 7 januari 2016. Iedereen die tenminste € 
2,50 investeert in EFL via efl.nl wordt beloond met een extra bonus van 
100 EFL, (waarde ongeveer € 2,50) uit de premine.  
 
De reden voor deze actie is dat de EFL alleen in waarde kan stijgen als 
jullie daar waarde aan toekennen. Dat hoeft niet veel te zijn, maar 
voldoende om onze miners te motiveren om door te gaan met minen. Die 
kosten bedragen bij het huidige prijspeil € 100 per dag 
 
Vertel dit vooral aan vrienden en kennissen want speciaal voor het 
nieuwe publiek is de premine bedoeld. 
 
 

Ga naar https://efl.nl, klik op Instellingen en druk op “koop e-Gulden” 
 

 

  

https://efl.nl/


EFL-Statistiek 

Statistiek moet voor zichzelf spreken. Een aantal getallen zijn bij elkaar gebracht en 

het wekelijks verloop gaat een beeld vormen van het succes van EFL.  

Portemonnee-versie 
(Actief afgelopen 24 uur) 

Aantal 
 

Aandeel 
 

/Christiaan Huygens:1.2.0.4/ 26 42.6 % 

/Satoshi:1.1.0.2/ 18 29.5 % 

/Satoshi:1.1.0.1/ 7 11.5 % 

/Christiaan Huygens:1.2.0.2/ 6 9.8 % 

/Christiaan Huygens:1.2.0.3/ 3 4.9 % 

/Satoshi:1.1.0.3/ 1 1.6 % 

Totaal 61 (+5)    

EFL.NL (Saldo>0) 253 (+20)  
 

Blokketen statistiek    

public keys gevuld 10300 (+14)  

public keys 144459 (+372)   

   

   
 
Sociale statistiek Waarde Link 

Twittervolgers 178(-)     [s1]  

Tweets 279(+2)  

facebook stichting-pagina likes 177 (+6) [s2]  

facebook e-guldengroep leden 208 (+1) [s3]  
Bitcointalk Foundation; 
gelezen 26405 (+245) [s4]  

Aantal vrienden 97 (+2) [s5]  

Journaallezers 3432 (+1) [s7] 

Forum leden 269 (+2)  [s8] 

LinkedIn e-Guldengroep 30 (-) [s9] 

https://twitter.com/eguldenfoundati
https://www.facebook.com/EFLFoundation/
https://www.facebook.com/groups/294343530748239/
https://bitcointalk.org/index.php?topic=843017
http://egulden.org/community/vrienden-van-de-e-gulden
http://egulden.org/info/aanmelden-nieuwsbrief
http://forum.egulden.org/index.php
https://www.linkedin.com/groups/8432990


EFL financieel 
 
Statistiek Waarde 

Marktkapitalisatie EFL $ 399,298 (-16,2%)   

Dollarprijs 1 Euro 1,0922 (+0,3%) 

Europrijs 1 EFL 0,02211 (-11,2%) 

Europrijs 1 BTC 391,77 (-3,8%) 
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Het gebruik van efl.nl 

EFL.NL vormt de meest laagdrempelige ingang tot het gebruik van EFL. Als 

stichting doen we niets liever dan de drempel te verlagen. Dat kan ook 

persoonlijk! Heeft u vragen ? Mail ons dan (foundation@egulden.org). Wilt 

u dat wij contact met u opnemen geef dan uw telefoonnummer voor een 

persoonlijke begeleiding. 

De eerste stappen gaan als volgt  :  

 
Open een nieuw tabblad op je webbrowser en type daarin efl.nl 
Dan zie je een oranje portemonnee. Dit is jouw 
portemonnee. Als je op het wiel-icoon klikt dan zijn er maar 

een paar instellingen die we hier met je doorlopen. 
 
Pukcode: 
Dit is een persoonlijke herstelcode. Lees de aanwijzingen goed 

door en volg deze exact op. Zorg ervoor dat je deze Pukcode 
niet kwijt raakt. 
Naam 
Je kunt hier invullen wat je wilt. Het handigste is om hier een 

kort woord te gebruiken. Wanneer je hier je voornaam invult en 
deze is nog niet eerder gebruikt dan heb je een portemonnee 
met je eigen naam. Is je naam al in gebruik, vul dan iets in wat 

op jou betrekking heeft. 
Rekeningnummer 
Activeer hier je rekeningnummer. Je hoeft het niet te 
onthouden. 

Koppeling met kluis 
Hoef je nu nog niet in te vullen 
Saldo-drempel 
Werkt samen met je kluis en hoef je ook nog niet in te vullen 

Pincode 
Vul hier een code in die je echt niet vergeet. Want pincode 
kwijt is portemonnee kwijt. 
Om fouten te voorkomen, wordt er na het invoeren nogmaals 

een bevestiging gevraagd. 
E-gulden kopen 
Doen we even samen als je dat wenst. Per mail of via de 
telefoon is geen enkel probleem.  



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. 



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. 
 
 

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 2015. 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. 
 

mailto:redactie@egulden.org

