
Van 
Het bestuur van de Oranjevereniging Lexmond 
d.d. 31 juli 2022 
 
Aan  
Het bestuur van Dorpsinitiatief Lexmond, 
De Werkgroep Jeugd, Ouderen en Recreatie 
 
Betreft 
Restant gelden Kado van Zederik 
 
 
Bij het ontstaan van de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden hebben alle kernen een cadeau van de 
scheidende gemeente Zederik gekregen van 10.000 euro. Te besteden aan blijvende initiatieven en dus 
niet aan eenmalige initiatieven zoals een feest of een BBQ. 
De gemeente Zederik heeft de Oranjeverenigingen gevraagd deze initiatieven te coördineren en die 
hebben daar ja op gezegd. 
Helaas is dat later door de gemeente eenzijdig uitgebreid met het beheer van de 10.000 euro door de 
Oranjeverenigingen. 
 
In Lexmond heeft de Oranjevereniging aan het dorp gevraagd welke initiatieven zij graag zouden zien. 
Meer faciliteiten bij het standje en verlichting van de kerktoren waren daarbij de nummers 1 en 2. 

• De kerktoren is inmiddels verlicht, betaald uit het cadeau. 

• Het parkeerterrein bij en de weg naar strandje zijn gerenoveerd. De helft van die kosten is uit 
het cadeau betaald 

• Daarnaast is eenmalig het maaien van het gras bij het strandje uit de cadeau gelden betaald. 
Het resterende bedrag dat nog beschikbaar is voor initiatieven bedraagt nu  € 5.009,34 
 
De Oranjevereniging heeft nooit de ambitie gehad om de gelden van het kado te beheren. Dat betekent 
namelijk ook het zoeken van blijvende initiatieven en daar heeft de Oranjevereniging geen tijd voor. 
Na het ontstaan van het Dorpsinitiatief Lexmond is daarom afgesproken dat de Werkgroep Jeugd, 
Ouderen en Recreatie mee zou denken over initiatieven voor het strandje. 
In de praktijk blijkt het lastig om bij het strandje aanpassingen te doen. Alleen maaien van het gras lijkt 
haalbaar en dat is juist iets dat Lexmonders ook als “eenmalige uitgaven” kunnen zien. 
 
De vraag is nu wat het beste is voor Lexmond om de resterende gelden van het kado een goede 
bestemming te geven. 

• De Oranjevereniging staat het geld graag af aan elke organisatie die het geld op de juiste manier 
kan aanwenden. 

• Het Dorpsinitiatief geeft aan de gelden te willen overnemen 
Er is bij de Oranjevereniging enige twijfel of een stichting zonder voorzitter en penningmeester de 
gelden goed kan beheren. Anderzijds zijn er bij het Dorpsinitiatief meer bewoners van Lexmond actief 
betrokken dan bij de Oranjevereniging. 
Daarom heeft de Oranjevereniging het restant van het Kado van Zederik (€ 5.009,34) inmiddels 
overgemaakt naar het Dorpsinitiatief. 
 
Oproep 
De Oranjevereniging roept het Dorpsinitiatief op snel de Lexmonders te raadplegen voor nieuwe ideeën 
om het geld aan te besteden.  
De Oranjevereniging roept de Lexmonders op hun ideeën gevraagd en ongevraagd met het 
Dorpsinitiatief te delen. 
 


