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2021
In het kort

Bibliotheek Meerssen stond allesbehalve stil in 2021. 
2021 was het jaar dat de bibliotheek de blik vooral naar buiten toe richtte. 

Want de bibliotheek is en doet veel meer dan alleen boeken en dat speelt zich natuurlijk niet alleen af in de bibliotheek. 
 

Met de biebbakfiets gingen we op pad naar de kernen van gemeente Meerssen om als Voorleesgemeente van Limburg
kinderen overal voor te lezen. Ook vonden mensen massaal de weg naar de bibliotheek voor ondersteuning bij de

CoronaCheck-app maar ook voor een gezellig wekelijks koffiemoment in het leescafé. 
 

De VoorleesExpress en het Informatiepunt Digitale Overheid gingen van start. Samenwerkingen werden beklonken met
het Stella Maris College in Meerssen, in het kader van het landelijk Leesoffensief voor middelbare scholieren. En naast

een subsidie ten behoeve van de gezinsaanpak waren er ook nog NPO projectgelden voor de bibliotheek. Met behulp van
deze gelden gaat de bibliotheek in 2022-2023 aan de slag met de aanpak van de leerachterstanden 

op de basisscholen in gemeente Meerssen.
 

De bibliotheek lanceerde een eigen podcast en kwam bij de mensen binnen in de huiskamer
via maandelijkse lokale uitzendingen van Meer Vandaag.

 
2021 was ook het jaar dat de bibliotheek als een essentiële dienstverlening werd gezien. 

Tijdens een nieuwe lockdown in het najaar, bleef de bibliotheek gewoon open!
 

Nieuwsgierig geworden? 
In dit jaarverslag nemen wij u graag mee naar de 10 hoogtepunten van Bibliotheek Meerssen in 2021.
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Ons verhaal
Maatschappelijke & sociale verbondenheid

De bibliotheek is van alle tijden en van ons allemaal. Een plek waar iedereen welkom
is. Of je nu wilt lezen voor je plezier, of wilt leren, voor inspiratie, een vraag of een
ontmoeting komt; het mag allemaal. Het is een (online) plek waar je antwoorden

vindt en waar je jezelf kunt ontwikkelen.
 

Als bibliotheek leveren we een bijdrage aan welzijn en welvaart. Het is onze ambitie
dat we er - samen met onze partners - voor zorgen dat iedereen taalvaardig is,

digitaal mee kan komen en de kans heeft zich een leven lang te ontwikkelen. Dat
iedereen toegang heeft tot de informatiemaatschappij en er zijn weg in kan vinden.

Dat iedereen kan kennismaken met literatuur, kunst en cultuur. En dat minder
mensen eenzaam zijn.

 
We sluiten in de gemeente hiervoor aan bij de lokale context, lokale netwerken en

lokale behoeften. We werken nauw samen met overheden, scholen, culturele 
en maatschappelijke organisaties.
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Het bevorderen van geletterdheid en leesplezier

Het bevorderen van de participatie in de informatiesamenleving

Het bevorderen van een leven lang ontwikkelen

Bibliotheek Meerssen transformeert van een klassieke uitleenbibliotheek naar een sociaal-maatschappelijke
en educatieve bibliotheek. We hebben daarbij de komende jaren nóg meer aandacht voor: 

Informatie- & taalvaardigheid

Doelgroep: 0-18 jaar

Doelgroep: laaggeletterden en andere kwetsbare volwassenen

Doelgroep: iedereen die zijn of haar horizon wil verbreden

Sociale verbondenheid
De bibliotheek is een laagdrempelige verblijfs- en ontmoetingsplek voor iedereen, in het
bijzonder voor mensen die extra steun kunnen gebruiken om ook volwaardig mee te kunnen
doen.

We sluiten daarmee aan op de gemeentelijke doelstellingen, op de provinciale strategie, maar zeer zeker ook
op het Bibliotheekconvenant 2020-2023 waarin de drie overheidslagen en de bibliotheken vastleggen dat ze
zich gezamenlijk gaan focussen op leesbevordering, digitale inclusie en een leven lang leren (pag. 5).

Bibliotheek in het kort
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Oktober 2020 bekrachtigden vertegen-
woordigers van de drie overheidslagen en
van de Nederlandse openbare bibliotheken
het Bibliotheekconvenant 2020-2023. 
De partijen benadrukken met het convenant
het belang van een volwaardige lokale
bibliotheekvoorziening. Dit is een voorwaarde
om een bijdrage te kunnen leveren aan de
drie grote maatschappelijke opgaven waar ze
zich de komende jaren op gaan focussen: het
bestrijden van laaggeletterdheid, het
bevorderen van digitale inclusie en het
stimuleren van persoonlijke ontwikkeling.

Bibliotheekconvenant 2020-2023 

KORTE UITLEG BIBLIOTHEEKCONVENANT:
HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=TGZ70IZXH24

Sleutelrol voor bibliotheken bij grote maatschappelijke opgaven

TIP

https://www.youtube.com/watch?v=tgz70iZXh24


Meerssen is door de Limburgse Bibliotheken en Cubiss verkozen tot Voorleesgemeente van 2021. Bibliotheek Meerssen verzorgde een jaar lang promotie en activiteiten
voor jong en oud met voorlezen in de hoofdrol. Het doel, meer inwoners plezier te laten beleven aan voorlezen én het belang van voorlezen meer bekendheid te geven.
Voorlezen is namelijk goed voor de (taal)ontwikkeling maar ook voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van baby’s en kinderen. 

Als start van de Voorleesgemeente ontvingen alle kleuters van groep 1 en 2 op de scholen in gemeente Meerssen een boek. De Voorleesgemeente was ook aanleiding om
het jeugdlidmaatschap helemaal gratis aan te gaan bieden. Kinderen betalen nu dus ook geen inschrijfkosten meer. De peuterspeelzalen in gemeente Meerssen ontvingen
een boekenpakket. De VoorleesExpress ging van start, waarbij kinderen van 2 t/m 8 jaar die moeite hebben met taal extra aandacht krijgen van vrijwilligers. En op alle
peuterspeelzalen en kinderopvangcentra gaat een TaalRijk komen. Dit is een fijne boekenhoek waar pedagogisch medewerkers, kinderen én ouders samen met taal bezig
kunnen zijn.

Ondanks beperkte mogelijkheden, waren er ook gezellige voorleesactiviteiten. In de zomer ging Voorleesmascotte BieBie met de bieb-bakfiets op pad door heel Meerssen
om buiten op kindvriendelijke plekken voor te lezen in de kernen. Speciaal voor de Voorleesgemeente sponsorde de Vrienden van de Bibliotheek Meerssen een herkenbare
bieb-bakfiets. 

Meerssen is Voorleesgemeente van 2021

BM21
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In de Gemeente Meerssen ging op 1 februari 2021 de VoorleesExpress van start. De VoorleesExpress wordt uitgevoerd door Bibliotheek Meerssen in samenwerking met
lokale scholen, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven. Gemeente Meerssen en de provincie Limburg verleenden subsidie voor het project. De VoorleesExpress zorgt
ervoor dat kinderen van 2 t/m 8 jaar die moeite hebben met taal extra aandacht krijgen. Een half jaar lang komt een vrijwilliger bij hen thuis. De vrijwilliger leest voor,
speelt taalspelletjes en verkent samen met het gezin de bibliotheek. De vrijwilliger helpt de ouders om taal en leesplezier een vaste plek in het gezin te geven. 
 
Projectleider Ilona van Reijen zag tijdens de gezinsbezoeken hoe belangrijk de VoorleesExpress is. ‘Je komt bij gezinnen waar ouders het lastig vinden om hun kinderen te
begeleiden met schoolwerk. Ouders zijn blij met de extra aandacht en ondersteuning, zeker in coronatijd.’ 

Over vrijwilligers heeft de bibliotheek niet te klagen. Binnen twee weken had de bibliotheek twaalf nieuwe vrijwilligers voor de VoorleesExpress gevonden. 

Vrijwilligster Lea Jaspar vertelt waarom zij meedoet aan het project: ‘Taal is hét instrument om je behoeftes, ideeën en dromen te delen. Een ander te raken, te
enthousiasmeren of van die ander te leren.’ Vrijwilligster Brigitte Rezk-Kicken vult aan: ‘De VoorleesExpress maakt kinderen vele taalervaringen rijker, zodat ze met meer
zelfvertrouwen verder op pad kunnen gaan.’ 

VoorleesExpress van start in gemeente Meerssen2



Bibliotheek Meerssen ontving in maart 2021 € 4200,- subsidie van de Koninklijke Bibliotheek
om haar dienstverlening voor laagtaalvaardige ouders uit te breiden. De bibliotheek zet de
komende jaren in op de gezinsaanpak van laaggeletterdheid. Dit betekent dat zij zoekt naar
manieren om laagtaalvaardige gezinnen te bereiken en ouders te ondersteunen bij het
stimuleren van de taalontwikkeling van hun kinderen. Ook kunnen ouders in het digiTAALhuis
in de bibliotheek hun eigen vaardigheden verbeteren. De VoorleesExpress is een goed
voorbeeld van de gezinsaanpak. Met de extra subsidie wil de bibliotheek een vervolg geven aan
de VoorleesExpress, door kinderen en hun ouders vaker uit te nodigen voor leuke activiteiten. 

Een positief leesklimaat thuis draagt bij aan een betere leesvaardigheid. Als ouders positief zijn
over lezen, zelf lezen, boeken in huis hebben en regelmatig de bibliotheek bezoeken, worden
kinderen later betere lezers. Plezier staat daarbij voorop. 

De subsidie wordt ook ingezet om de collectie speciaal voor deze doelgroep uit te breiden. Er
komen meer kinderboeken in andere talen, praatplaten en taalspelletjes. Voor culturele
diversiteit in kinderboeken had de bibliotheek al aandacht, maar ook deze collectie krijgt een
extra impuls.

‘Het is heel belangrijk dat kinderen zich kunnen herkennen in de verhalen die ze horen en de
prenten die ze bekijken’, vertelt Renée Gabriël, coördinator Basisvaardigheden in de bibliotheek.
‘Ouders met een andere moedertaal dan het Nederlands moeten vooral in hun eigen taal aan
hun kinderen voorlezen. We willen dat ze dan ook in de bibliotheek terecht kunnen voor
boekjes.’

Subsidie voor gezinsaanpak3
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Na eerdere prettige samenwerkingen wordt in 2021 besloten om een structurele
invulling te geven aan lokale uitzendingen over de bibliotheek via Meer Vandaag. 

Het is een blijvende opdracht om over te brengen dat we veel meer doen én zijn
dan boeken. De bibliotheek is er voor de mensen! Het is onze taak op als sociaal-
maatschappelijke bibliotheek onder de mensen te komen, van jong tot oud.

Middels maandelijkse uitzendingen van 'De Bieb Draait Door' bij Meer Vandaag
geven we de bibliotheek een lokaal gezicht. Bezoekers, vrijwilligers en medewerkers
van de bibliotheek doen hun verhaal over wat hun naar de bibliotheek brengt.

Aanvullend zijn er twee uitzendingen van 'Uitgelicht vanuit de bieb', een
praatprogramma met het laatste nieuws over het reilen en zeilen van de bibliotheek.
Diverse gasten nemen plaats aan de tafel om hun ervaringen met de bibliotheek te
delen.

Uitzendingen gemist? 
Via het YouTube kanaal van Bibliotheek Meerssen zijn alle uitzendingen terug te
kijken.

Samenwerking Meer Vandaag4



Wist je dat in Bibliotheek Meerssen veel meer te doen valt dan alleen het lenen van boeken? Wat dat allemaal is, kun je
natuurlijk lezen op onze website. Maar wat als je nou net even geen zin hebt in het lezen van uitgebreide teksten en wél
nieuwsgierig bent naar wat de bibliotheek voor jou te bieden heeft? Luister dan naar onze nieuwe podcast
‘Voorlezen+Lezen=Taal’. 

Vanuit je luie stoel of lekker genesteld op de bank luister je naar een audio-fragment waarin Luc Buise in gesprek gaat met
medewerkers, vrijwilligers en bezoekers van de bibliotheek. Zo hoor je alles over bijvoorbeeld Boekstart en voorlezen, 
 taalmaatjes en lezen voor jongeren. 

Nieuwsgierig? Ga naar www.bibliotheekmeerssen.nl óf scan de QR code. 

Podcast Bibliotheek Meerssen5

http://www.bibliotheekmeerssen.nl/


Mijn naam is Harriët Plantinga en sinds 1 december 2021 ben ik manager 
van de bibliotheek in Meerssen. Ik woon met man en kinderen in Nuth 
en heb jarenlang gewerkt in de zorg. Nu maak ik de overstap naar een 
andere dienstverlenende organisatie; ‘De bieb.’ 

De wereld van de bibliotheek is flink aan het veranderen; behalve dat je er van alles kunt lenen, is het een ontmoetingspunt en kun je in de
bibliotheek terecht als je moeite hebt met taal of digitale (overheids)zaken, denk aan DigiD, corona app, online belastingaangifte.
 
Als manager mag ik het team begeleiden en zet ik de grote lijnen uit zodat de bibliotheek invulling kan geven aan haar belangrijke
maatschappelijke functies. Actief bijdragen aan een fijne samenwerking, zowel intern als extern met onze partners zoals de gemeente
Meerssen en het onderwijs, vind ik een belangrijk onderdeel van mijn werk. 

Naast mijn werk als manager werk ik als freelance schrijver. Ik schreef eerder vijf boeken en schrijf nu onder andere voor het magazine
Duiken.

Maak kennis met...
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Op 18 juni 2021 opende Bibliotheek Meerssen, net als veel andere bibliotheken in Nederland, een Informatiepunt Digitale Overheid. Kortweg: IDO. Je kunt hier terecht met
vragen over de digitale overheid. Bijvoorbeeld over DigiD, belastingen en toeslagen, AOW, werk en uitkering, inburgering, rijbewijs, zorg, studiefinanciering en
verkeersboetes. Je hoeft hiervoor geen lid te zijn van de bibliotheek en hulp is gratis. 

Er zijn tegenwoordig steeds meer dingen van de overheid die je zelf online moet regelen. Zoals het aanvragen van zorgtoeslag, het aanvragen van een WW-uitkering, werk
zoeken of een rijbewijs verlengen. Om deze dingen te regelen, moet je kunnen omgaan met een computer. Vaak heb je ook een DigiD nodig. Veel mensen vinden dit lastig. 

Medewerkers van het IDO luisteren naar je vraag en denken met je mee. Ze geven direct informatie waarmee je verder kunt. Of ze verwijzen door naar de juiste organisatie.
Het IDO is een plek om te luisteren, aandacht te krijgen en je gehoord te voelen. Het spreekuur is elke vrijdagochtend in de bibliotheek.

Bibliotheek Meerssen wil dat álle mensen mee kunnen doen in een steeds meer digitaliserende maatschappij en gebruik kunnen maken van de overheidsdienstverlening. Je
kunt in de Bibliotheek ook terecht voor gratis computercursussen en je kunt er leren hoe je zelf je DigiD gebruikt. De bibliotheek helpt iedereen graag op weg!

Opening Informatiepunt Digitale Overheid6



Een stormloop was het in de bibliotheek! Mensen, leden en niet-leden, vonden
massaal de weg naar de bibliotheek voor ondersteuning bij het coronabewijs of de
CoronaCheck-app. Een mooi voorbeeld waar we als bibliotheek mensen mee op weg
kunnen helpen. 

Mensen waren zeer dankbaar, dat bleek wel uit alle bedankjes, in de vorm van kaartjes
en lekkers, verzorgd door klanten. 

Het DigiTAALhuis in de bibliotheek is er voor iedereen die beter wil leren, lezen,
schrijven of rekenen, of wil leren werken met de computer. Je kunt er informatie, advies
en begeleiding krijgen. Denk aan activiteiten zoals computercursussen, diverse
spreekuren zoals juridische en belastingspreekuren maar ook taalbegeleiding in het
wekelijkse Taalcafé.

In totaal kwamen in 2021 maar liefst 202 mensen naar een spreekuur in de bibliotheek.
Naast het spreekuur Informatiepunt Digitale Overheid maakten burgers ook graag
gebruik van de belastingspreekuren, het maandelijks juridisch spreekuur en vonden ze
gratis digitale ondersteuning bij het wekelijks digicafé.

DigiTAALhuis7



In september 2021 kwamen er extra veel boeken binnen bij Bibliotheek Meerssen. Samen met het
Stella Maris college startte de bibliotheek vanaf begin schooljaar 2021-2022 een Leesoffensief.
Hiervoor ontvangt de bibliotheek € 10.000,- subsidie van de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag.
Het Leesoffensief is een landelijke beweging. Doel van het Leesoffensief is om jongeren plezier te
laten beleven aan lezen. Want wie graag leest, leest ook meer en beter. Zo worden leerlingen
beter in taal en breiden zij hun woordenschat flink uit. Dit is belangrijk voor alle schoolvakken én
voor succes tijdens een vervolgopleiding. 

Een deel van de subsidie besteedt de bibliotheek aan extra boeken voor middelbare scholieren.
Want met plezier lezen, begint met het vinden van een boek dat bij jou past. Jongeren moeten
vooral de boeken lezen die zij leuk vinden, bijvoorbeeld thrillers, waar gebeurde verhalen of
biografieën van bekende personen. Toegankelijke boeken. 

Alle brugklassers van het Stella Maris College bezochten najaar 2021 de bibliotheek en leerden
daar tijdens het spannende spel ‘Boekenroof’ hoe zij zelf een geschikt boek kunnen vinden. 

De bibliotheek en het Stella Maris College organiseren ook samen schrijversbezoeken en
medewerkers volgen extra scholing over leesbevordering. Niemand wordt als lezer geboren en
daarom hebben kinderen en jongeren lezende rolmodellen nodig. Dit kunnen ouders en opa’s en
oma’s zijn, maar ook docenten, schrijvers en vloggers. 

Met het Leesoffensief zorgen de bibliotheek en Stella Maris College voor een rijker leesaanbod en
geven zij de leescultuur in de school – en hopelijk ook thuis – een impuls. 

Start Leesoffensief Meerssen8



De Bibliotheek is ook een ‘sociale plek’, van en voor mensen. Wij zijn er voor ontspanning en verrijking, wij bieden een plek om andere mensen te ontmoeten, met elkaar in
gesprek te gaan en nieuwe contacten op te doen. Ons leescafé is een goedbezochte plek door jong en oud. Maar ook onze wekelijkse cursussen, spreekuren en
bibliotheekbezoeken bezorgen veel mensen een vast sociaal moment. Juist in coronatijd vinden steeds meer mensen de weg naar het leescafé in onze bibliotheek. Het is
een gezellige laagdrempelige plek met natuurlijk een lekker kopje koffie, thee of cappuccino. 

Om de ontmoeting in de bibliotheek te bevorderen startte begin september 2021 een wekelijks koffiemoment op maandagmiddag. Een gastvrouw vormt een vast gezicht
en verwelkomt bezoekers en nodigt mensen uit voor een kopje koffie. Inmiddels wordt het koffiemoment gedragen door een vaste groep bezoekers. Een keer per maand is
er tijdens het koffiemoment een extra activiteit, denk aan bijvoorbeeld voorlezen of muziek. 

Nieuwsgierig? Voel je welkom en schuif gerust een keertje aan! 

KoffieTijd | Bibliotheek als sociale plek9



Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft in 2020 aangekondigd om
de achterstanden in het onderwijs vanwege corona een halt toe te roepen. Het
onderwijs wordt meerjarig ondersteund om de gevolgen van de coronacrisis te
ondervangen. Ook Bibliotheek Meerssen gaat een bijdrage leveren aan het inhalen van
vertragingen bij de taal- en leesontwikkeling middels projectgelden NPO eind 2021 via
de gemeente Meerssen.

Het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) is gericht op herstel én ontwikkeling van het
onderwijs, op het inhalen én compenseren van vertraging, en op het ondersteunen van
iedereen in het onderwijs die het moeilijk heeft. De middelen moeten zo veel mogelijk
direct ten goede komen aan het onderwijs in de klas.

Bibliotheek Meerssen zal met behulp van de inzet van leesconsulenten zowel
basisscholen, peuterspeelzalen als kinderopvangcentra gaan ondersteunen in 2022. De
leesconsulent is de vertegenwoordiger van de bibliotheek en adviseert, organiseert,
faciliteert en ondersteunt leerkrachten, pedagogisch medewerkers en vrijwilligers op
locatie bij de uitvoering van lees- en taalbevorderende activiteiten. Dit gebeurt op basis
van een plan van aanpak dat door de school in samenwerking met de bibliotheek is
opgesteld. 

Projectgelden NPO10
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NIEUW in 2021

Stagiaire Roma verzorgde een
klanttevredenheidsonderoek voor Bibliotheek
Meerssen in 2021

En de uitkomst daar mogen we trots op zijn
met een 8.1! Maar natuurlijk zijn er ook
verbeterpunten waar we mee aan de slag
willen. Zo zullen we het aanbod van de
collectie en het reserveringsysteem onder de
loep nemen.
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Een schot in de roos! Het aanbod van een
Frans oefenuur en later nog een Spaans
oefenuur deed het goed. Mensen waren
enthousiast en gaven zich massaal op. 

In een kleine groep de Franse of Spaanse
spreekvaardigheid bijspijkeren, dat is het doel.
Juist in coronatijd waren dit kleine activiteiten
die toch mogelijk waren en voor gezelligheid
zorgden. 

Klanttevredenheids-
onderzoek

Atelier de français
& Habla espagñol 
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De Limburgse bibliotheken en HOVO Limburg
vonden elkaar in 2021 en presenteerden een
educatief najaars-programma in vijf
bibliotheken in Limburg, waaronder
Bibliotheek Meerssen. 

HOVO Nederland is sinds 1990 de
onderwijsinstelling die cursussen en colleges
organiseert, voor iedereen die zich wil
verdiepen in o.a. kunst, cultuur, filosofie,
geschiedenis, psychologie en exacte vakken.
Op academisch niveau, maar zonder
verplichtingen en tentamens.

Vakbekwame en bevlogen docenten van HOVO
gaven colleges en cursussen over actuele
thema’s. En met succes! In 2022 komt een
vervolg in meerdere bibliotheken in Limburg.

Samenwerking
HOVO Limburg

Bibliotheek Meerssen 
scoort een 8.1!
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Vele activiteiten waren niet haalbaar in
coronatijd maar de 1-op-1-taalbegeleiding
liep meestal door.

Ze worden ook wel taalmaatjes genoemd.
Vrijwilligers die iemand helpen bij de
Nederlandse taal. In 2021 waren er 25
taalkoppels die wekelijks met elkaar afspraken
om met de Nederlandse taal te oefenen in de
bibliotheek. 

Daarnaast was er het wekelijkse Taalcafé waar
in groepsverband op informele wijze de
Nederlandse taal wordt geoefend.

Goed om te weten...

Jong geleerd is oud gedaan. Ouders met
baby's en peuters ontvangen in onze
bibliotheek een oranje BoekStartkoffertje met
boekjes cadeau, plus een gratis lidmaatschap
voor het kind tot de leeftijd van 18 jaar. 

BoekStart moedigt ouders aan zo vroeg
mogelijk boekjes én de bibliotheek te
ontdekken. Het stimuleert de taalontwikkeling
bij baby's en peuters. 

In 2021 maakten 50 ouders gebruik van dit
aanbod.

Taalbegeleiding
Lezen start met

BoekStart Online Bibliotheek
In coronatijd was er een forse stijging in het
gebruik van de online bibliotheek. Niet gek
natuurlijk want je hoeft er de deur niet voor uit
en je kunt er altijd gebruik van maken.

De online bibliotheek biedt e-books en
luisterboeken, zowel voor jong als oud. Met een
aanbod van maar liefst 35.000 e-books en
8000 luisterboeken ontvang je een wereld aan
verhalen.

Nieuwsgierig? Neem eens een kijkje op
www.onlinebibliotheek.nl
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2.226 leden
 
 
 

 
675 Facebook volgers
390 Instagram volgers

 Bibliotheek & cijfers

2021
 

42.704 
fysieke uitleningen

 
 

 
4393 uitleningen 
online Bibliotheek

 
 

e-books en luisterboeken
boeken, tijdschriften, 

grootletterboeken & luisterboeken, 

16% stijging!
 

50
BoekStartkoffertjes

 
202 

bezoekers spreekuren
 

 
25 

taalkoppels

 
2105

dBoS uitleningen 

= de Bibliotheek op school



Bestuur Bibliotheek Meerssen

Ellen Schiffeleers | Voorzitter
Coen van Laer | Secretaris
Jo Michielsen | Penningmeester
José Gommers | Vice-voorzitter
Jean Clerx | Bestuurslid
Henk Hausoul | Bestuurslid
Henny van Hoorn | Bestuurslid
Marc Schats | Bestuurslid

Team Bibliotheek Meerssen
Naast het team van 8 parttime medewerkers, zijn er maar liefst
75 vrijwilligers actief bij Bibliotheek Meerssen. 
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