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NIEUW – Ex-topbankier Xavier Van Campenhout wordt
bestuurder bij Stichting Koningin Paola
Date : 12 januari 2021

Op de valreep van het oude jaar is Xavier Van Campenhout benoemd tot
bestuurder van de Stichting Koningin Paola. Van Campenhout is familiaal
verbonden aan de oprichtersfamilie van de beursmakelaar Petercam. Wanneer
die in 2014 fuseerde met de vermogensbank Degroof werd de toen 47-jarige Van
Campenhout als adjunct-CEO tweede in rij bij de fusiebank net onder de
toenmalige topman Philippe Masset. Drie jaar later stapte hij op bij de bank,
officieel om privé redenen maar waarnemers gingen er van uit dat hij de
operationele fusie moeilijk verteerde. In 2019 werd Philippe Masset aan de top
van Degroof-Petercam vervangen door Bruno Colmant.
De Stichting Koningin Paola werd opgericht in 1992 en heeft tot doel de integratie
en vorming van jongeren te verbeteren. Ze beheert momenteel nog een relatief
beperkt vermogen van 1,6 miljoen euro. Sedert haar oprichting is graaf Bernard
de Traux de Wardin voorzitter. Barones Hilde Kieboom is ondervoorzitter.
Kieboom is voorzitter van de conservatief katholieke Sant’Egidio
armenorganisatie. Andere bestuurders van de Stichting zijn Frank Arts, ex-bankier
en de broer van de weduwe van dr. Paul Janssen, generaal Vincent Pardoen, de
vroegere persoonlijke raadgever van Albert en Paola die door koning Filip werd
opzij geschoven, emeritus professor criminologie Lode Walgrave, Thierry
Bouckaert, topman van Akkanto, specialist in onder meer financiële communicatie
en mediabeleid, Piet Van Speybroeck, vroegere woordvoerder van Belgacom en
de Post en voorzitter van de Brusselse scholengemeenschap Sint-Goedele, de
vroegere Zwitserse vermogensbankier Stanislas Peel, Jan Engels, ondernemer
en onder meer prior in de Orde van de hospitaalridders Sint-Jan, Heidi De Pauw,
CEO van Child Focus en luitenant-kolonel Flohimont, eveneens een oudgediende
uit de hofhouding van koning Albert.

1/1
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

