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Stichting Prinsentreffen Nijmegen 

 

 

 

Bezoekers van het Internationale Prinsentreffen Nijmegen 

 

 

          Milsbeek, 17 december 2022 

 

 

Beste carnavalsvrienden,  

 

 

Op zondag 16 januari 1994 werd het 1e Internationale Prinsentreffen georganiseerd door onze stichting en op 26 

januari 2020 werd een prachtige 27e editie ten tonele gevoerd in de Jan Massinkhal te Nijmegen. Vervolgens kwam 

Corona waardoor we helaas ons feestje twee jaar niet konden organiseren. Aan het begin van dit seizoen zag alles er 

zeer positief uit en we waren zeer gemotiveerd om aan de slag te gaan voor een nieuwe editie van het Internationale 

Prinsentreffen op zondag 22 januari 2023.  

 

In de loop van dit jaar zijn we geconfronteerd met een oorlog in het oosten van Europa alsmede de daarmee gepaard 

gaande economische problemen vooral op het gebied van energie.  

Ook de nasleep van Corona bij ondernemers was en is nog niet hersteld. Bedrijven hebben ingeteerd op hun eigen 

vermogen, Coronasteun en de fiscus moeten vaak nog worden afgerekend en zij worden geconfronteerd met een groot 

tekort aan vakbekwaam personeel. De bijna wekelijks sterk stijgend prijzen op alle vlakken werken zeer negatief op de 

ontwikkelingen in ons land. Ook de organisatie van ons prachtige evenement heeft de gevolgen hiervan inmiddels 

moeten ondervinden.  

 

We hebben tot vandaag geprobeerd om de organisatie voor elkaar te krijgen maar moeten u helaas via deze brief 

mededelen dat we in overleg met Els en Jeroen Stouthamer van Stouthamer Catering, vanwege de financiële risico’s en 

overige onzekerheden, hebben moeten besluiten om het geplande Internationaal Prinsentreffen 2023 te annuleren.   

 

We gaan ons in de komende maanden beraden op de toekomst en bekijken of we ons evenement in deze onzekere 

toekomst nog kunnen organiseren. Uiteraard zullen we u hiervan op de hoogte houden ! Bezoek daarom ook van tijd tot 

tijd onze website www.prinsentreffen-nijmegen.nl. 

 

We begrijpen uw teleurstelling in ons genomen besluit maar hopen dat u begrip heeft voor deze beslissing. We spreken 

de wens uit dat we u bij de eerstvolgende gelegenheid weer mogen verwelkomen voor de 28e editie van het 

Internationale Prinsentreffen Nijmegen.  

 

Namens bestuur en medewerkers wensen we u heel fijne feestdagen en een voorspoedig en vooral gezond 2023 toe.  

 

Namens het bestuur van Stichting Prinsentreffen Nijmegen, 

 

Peter Janssen            

http://www.prinsentreffen-nijmegen.nl/

