
 

PERSBERICHT 

VVV Hart van Noord-Holland en Globus Tours tekenen 
samenwerkingsovereenkomst 
 

Op dinsdag 8 september tekenden VVV Hart van Noord-Holland en Globus Tours een 

samenwerkingsovereenkomst voor het organiseren van de VVV groepsactiviteiten in Alkmaar. 

 

Na het faillissement van Events Holland eerder dit jaar als gevolg van de Coronacrisis heeft Globus 

Tours het bedrijf overgenomen vanuit de wens om te groeien in Nederland. Oud-directeur Rob van 

Loon is vanwege zijn grote kennis van de markt gevraagd het team van Globus Tours te versterken en 

het veelzijdige aanbod van Alkmaar onder een nog groter publiek bekend te maken. Van Loon: ‘wij 

zijn blij met deze hernieuwde samenwerking met VVV Hart van Noord-Holland. Onder het 

betrouwbare VVV-logo bieden wij kwalitatieve arrangementen aan voor groepen. Met de slagkracht 

van Globus Tours kunnen wij een nog groter publiek bereiken, met de vertrouwde service en 

vertrouwde gezichten.’ Marco van Ingen, voegt hier namens het management van Globus aan toe 

dat er gestreefd naar een lange en duurzame samenwerking in Alkmaar.  

 

Directeur Ger Welbers van VVV Hart van Noord-Holland benadrukt dat VVV Alkmaar graag 

samenwerkt met ambitieuze en kwalitatief sterke partijen als Globus Tours: ‘Wij vinden het 

belangrijk dat zoveel mogelijk mensen Alkmaar op een goede manier kunnen beleven. We zijn blij dat 

Globus Tours kiest voor kwaliteit in deze samenwerking en samen met ons graag werkt aan een sterk 

aanbod van activiteiten in en om Alkmaar.’ 

 

Ondanks de huidige Coronacrisis kijken beide partijen met vertrouwen naar de toekomst. ‘Alkmaar 

heeft als stad enorm veel te bieden, dankzij haar unieke ligging tussen kust en polder. Samen met de 

gemeente kijken wij constant hoe wij op een verantwoorde manier bezoekers kunnen blijven 

ontvangen, door het inzetten van onder andere cityhosts, het uitleggen van de maatregelen in 

diverse talen, etcetera. We merken dat de bezoeker dit waardeert en Alkmaar nog steeds weet te 

vinden. Wij dragen hier graag aan bij door samen groepen gastvrij te ontvangen binnen de gestelde 

maatregelen.’ 

 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Noot voor de redactie: Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met Miranda 

Tonkes, miranda@vvvweb.nl  of via 072-5114284. 

Op bijgevoegde foto van links naar rechts: Rob van Loon (Globus), Marco van Ingen (Globus), 

Miranda Tonkes (VVV), Ger Welbers (VVV), Manuela van Zelst Stotz (Globus) 
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