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Van de Velde benoemt Karel Verlinde tot Chief Financial 
Officer  

  

 

     
 

  

  

Van de Velde bevestigt de aanstelling van Karel Verlinde als Chief Financial Officer met ingang van 22 
april 2019. Karel zal aan Marleen Vaesen rapporteren, CEO, en tevens deel uitmaken van het 
Directiecomité. 

Karel heeft een uitgebreide financiële ervaring met een sterke controlling achtergrond en diepe kennis 
van commerciële structuren. Hij behaalde een Master in Economics aan de Universiteit van Ierland 
Maynooth en ook aan de Universiteit van Gent. 

Karel begon zijn carrière in 2005 bij de IGI Corp. waar hij verschillende functies in Marketing en Finance 
doorliep. In 2013 ging Karel over naar de Brady Group als finance manager van hun Europese 
activiteiten. In 2017 werd hij benoemd tot Group Controller en daarna werd hij aangesteld als Chief 
Financial Officer van IVC Group, een divisie van Mohawk Industries. 

Marleen Vaesen, CEO, is zeer blij dat Karel Verlinde Van de Velde zal vervoegen als CFO: “ Karel brengt 
een brede internationale financiële ervaring met zich mee. Wij zijn overtuigd dat Karel een belangrijke 
versterking zal zijn van het Van de Velde Directiecomité om verder mee te focussen op ons thema: 
Growing through focus on the retail partners and brands”. 

  

  

 

 

 

Met zijn sterke merken, PrimaDonna, Marie Jo en Andres Sarda, is Van de Velde één van 
de wereldleiders in de lingerie, badmode en sportswear. Onze missie is elke vrouw de 
ultieme persoonlijke paskamerervaring bieden. Onze langetermijnstrategie is gebaseerd op 
het bouwen van merken rond de Lingerie Styling paskamerfilosofie, die pasvorm, stijl en 
mode samenbrengt. We werken wereldwijd samen met 5.000 multimerk lingeriewinkels, 
zowel online als offline, met een sterke focus op kernmarkten Europa en Noord-Amerika. 
Ons eigen retailkanaal runnen we onder de labels Rigby & Peller, Lincherie en Private Shop. 
Deze winkels zijn schoolvoorbeelden op het vlak van de Lingerie Styling paskamerservice. 
Van de Velde is genoteerd op Euronext Brussel. 

 

 

 

 

  

CONTACTEN 

Voor bijkomende inlichtingen kunt u terecht bij: 

Van de Velde NV - Lageweg 4 - 9260 Schellebelle - +32 (0)9 365 21 00 - www.vandevelde.eu 

Marleen Vaesen 
Voorzitter Directiecomité  
vast vertegenwoordigd door,  
Mavac BVBA 

  

 

 
 

 

 

 

http://www.vandevelde.eu/

