
Dries van der Vossen naar Event Hotels, Alex Barentsen opvolger als CEO Bilderberg Hotels  

Renkum, 7 November 2017 – Bilderberg Hotels heeft vandaag het voorgenomen besluit tot 

benoeming van Alex Barentsen als CEO van de Bilderberg Hotels per 1 December 2017 

aangekondigd. Alex Barentsen volgt Dries van der Vossen op, die CEO van Bilderberg was vanaf 2003. 

Van der Vossen zal bij de aandeelhouder van Bilderberg, Event Hotels, de rol van senior advisor gaan 

vervullen, waarbij hij betrokken zal zijn bij het ondersteunen van de Bilderberg Groep met betrekking 

tot de strategische groei en ontwikkelingsplannen en andere strategische zaken. 

Barentsen is sinds 2005 werkzaam bij Bilderberg en vervult sinds 2012 de functie van CFO. Hij was 

nauw betrokken bij de overname van het bedrijf door het consortium van de FSMC NL Property 

Group (onderdeel van First Sponsor) en Event Hotels in juli 2017. Hij zal de groeistrategie van een 

sterk onafhankelijk Nederlands Bilderberg merk en de premium positie op de Nederlandse markt 

voortzetten.  

Alex Barentsen: “Na een succesvolle start van de samenwerking met de nieuwe aandeelhouders van 

Bilderberg, FSMC en Event Hotels, kijken we ernaar uit om de gezamenlijke strategie verder uit te 

voeren. Ik dank Dries graag voor zijn langdurige betrokkenheid bij de ontwikkeling en groei van het 

Bilderberg merk, waarbij hij de onderneming in de huidige sterke en gezonde positie bracht.“   

Dries van der Vossen voegt toe: “Na 14 jaar aan het roer van dit prachtige bedrijf, is het tijd om mijn 

verantwoordelijkheden als CEO over te dragen en een nieuwe uitdaging aan te gaan. Met een sterk 

merk als basis heeft de onderneming een stevige positie en goede vooruitzichten, een goed 

geïnvesteerde hotelportefeuille, innovatieve operationele initiatieven, en als belangrijkste de 1360 

gepassioneerde medewerkers. Het was een groot voorrecht om met dit team te werken en 

Bilderberg te herpositioneren als een premium merk in Nederland. Dankzij FSMC NL en Event Hotels 

heeft Bilderberg een stabiele financiële toekomst en zal het bedrijf het groeipad met deze nieuwe 

eigenaren en mijn opvolger continueren. Het was fantastisch om bestendige relaties op te bouwen 

door de jaren heen en ik kijk uit naar deze nieuwe stap in mijn carrière. Als ambassadeur zal ik altijd 

aan Bilderberg verbonden blijven.”   

De gebruikelijke consultatieprocedures zullen bij deze benoeming worden gevolgd. 

>>> 

Noot voor de redactie 

Over Bilderberg 

De 17 premium hotels van Bilderberg in Nederland bevinden zich midden in het hart van steden of 

verscholen in de natuur. Bilderberg onderscheidt zich al gedurende 100 jaar met de best denkbare 

service. Persoonlijke aandacht, vakmanschap, hoge kwaliteit van eten & drinken op bijzondere 

locaties maken van elk verblijf een unieke beleving, zowel voor vrijetijdsbesteding als zakelijke 

doelen. Het bedrijf heeft 1360 werknemers in dienst waarvan er 29 werkzaam zijn op het 

hoofdkantoor in Renkum, Nederland. 

 

Over FSMC 

FSMC is een in Amsterdam gevestigde vastgoed investeerder en ontwikkelaar en onderdeel van de 

beursgenoteerde First Sponsor Group Limited uit Singapore. Naast het 95% aandeelhouderschap in 

de Bilderberg Group, bezit het bedrijf ondermeer de Mondriaantoren in Amsterdam en ontwikkelt 

het momenteel  de Terraced Tower in Rotterdam. 



 

Over Event Hotels 

Het Duitse Event Hotels is een investeerder in Europese hotels en management met onder andere 

een dochteronderneming in Amsterdam, Nederland. Event Hotels is een familiebedrijf met 

Anders Braks als hoofd van het bedrijf en CEO. De portefeuille van Event Hotels bestaat momenteel 

uit het eigenaarschap en management van 81 hotels met meer dan 14.000 kamers in Nederland, 

Duitsland en Italië.  
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