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In het verenigingsjaar 2015-2016 heeft SPiN voor de eerste keer een volledige uitwisseling 
georganiseerd, met zowel het bezoek aan de partneruniversiteit als de ontvangst van de 
buitenlandse uitwisselingsstudenten in Nijmegen in hetzelfde academische jaar. Dit beschouwt het 
VIIIe bestuur als erg positief maar het werd daarnaast ook duidelijk dat het om verschillende redenen 
lastig wordt om elk jaar een uitwisseling op deze manier te organiseren. Ten eerste kost het contact 
leggen met een partneruniversiteit veel voorbereidingstijd waardoor de commissie al een half jaar 
voor het uitwisselingsjaar opgestart zou moeten worden. Verder zou SPiN, in het geval dat er jaarlijks 
een uitwisseling plaatsvindt, per verenigingsjaar vijf reizen organiseren. Naast de uitwisseling zijn dit 
de binnenlandse en buitenlandse stedentrip, de studiereis en de skireis. Dit betekent dat er vijf tot 
zes weken van het jaar in het teken staan van reizen. Dit heeft tot gevolg dat overlap van 
inschrijftijden van de reizen moeilijk te voorkomen is. Daarnaast is er vaak last van concurrentie met 
andere activiteiten, tentamenweken en belangrijke onderwijs periodes. Dit laatste komt steeds vaker 
voor door de toename van verplichte werkgroepen. 
 
De jaarlijkse skireis onderscheidt zich van de andere reizen doordat deze, door haar sportelement, 
een ander karakter heeft dan de andere reizen die SPiN aanbiedt. Het VIIIe bestuur beschouwt deze 
reis dan ook als een waardevolle toevoeging op het activiteitenaanbod. Echter zou de commissie 
idealiter een halfjaar eerder opgestart moeten worden en zorgt de reis voor een hoge werkdruk als 
deze in een drukke periode plaatsvindt. Dit laatste is één van de redenen dat in het verleden al vaker 
overwogen werd om deze reis volledig te schrappen. Dit lijkt een makkelijke oplossing omdat de 
skireis alleen maar een erg specifieke groep personen aanspreekt en weinig tot niets te maken heeft 
met de opleiding Psychologie. Echter is het VIIIe bestuur van mening dat deze reis ondertussen een 
traditie binnen de vereniging heeft en het niet wenselijk is dat deze helemaal verdwijnt.  
 
Naar aanleiding van deze twee genoemde problemen adviseert het VIIIe bestuur om de uitwisseling 
en de skireis om het jaar te organiseren, zodat in het ene jaar een uitwisseling plaatsvindt en in het 
andere jaar een skireis. Zo krijgt ieder SPiN-lid in zijn driejarige bacheloropleiding de kans om aan ten 
minste één skireis en één uitwisseling deel te nemen. Het bestuur heeft het idee om in het volgende 
verenigingsjaar de skireis te organiseren, wat inhoudt dat de Skireiscommissie in dit halfjaar aan de 
slag gaat met de organisatie. Aan het begin van dit verenigingsjaar is er in de ALV besloten om de 
Skireiscommissie een halfjaar eerder op te starten, waardoor er op het moment al een aantal 
geïnteresseerden zijn. Voor de Uitwisselingscommissie is dit niet het geval.  
Door deze regeling zullen er minder reizen plaats vinden in één verenigingsjaar, wat de werkdruk van 
bestuursleden verlaagd en onder andere parttime besturen ook beter mogelijk maakt. Ook verlaagt 
dit de werkdruk van de commissieleden doordat ze meer tijd hebben om de reis op te zetten. Omdat 
de commissies van deze reizen al een half jaar eerder opgestart moeten worden, wil het VIIIe bestuur 
bij deze de Algemene Ledenvergadering om haar mening vragen over de herstructurering van de 
reizen voordat besloten wordt welke commissies binnenkort voor het volgende verenigingsjaar 
opgestart moeten worden.  
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