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 Geachte Algemene Ledenvergadering,   
  
In het najaar van 2014 heeft de Studiereiscommissie samen met het VIIe bestuur de beslissing 
gemaakt om de studiereis van 2015 groot aan te pakken. Dit betekende dat SPiN dit jaar verder zou 
reizen dan zij ooit eerder had gedaan, namelijk naar New York City. Omdat deze beslissing tevens een 
experimentele was, is besloten deze achteraf zorgvuldig te evalueren. Hieronder vindt u een 
omschrijving van de manier waarop het bestuur de studiereis van 2015 heeft ervaren.   
  
Gezien de experimentele keuze voor een verre locatie, is het bestuur ten raden gegaan bij 
verschillende verenigingen. Waarbij de tip is verkregen een bekendmakingsborrel te organiseren. Tot 
die tijd is de locatie van de studiereis geheim gehouden. Bij deze bekendmakingsborrel waren 
ongeveer 80 mensen aanwezig en zijn vijf voorrangplekken verloot. Alle winnaars van de 
voorrangsplekken hebben van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. Op 7 januari 2015 vonden 
vervolgens de inschrijvingen voor de reis plaats. Hoewel de reacties na de bekendmaking van de reis 
veelal enthousiast waren, was de reis toch nog boven verwachting snel vol: om 05.45 uur, ruim vier 
uur voor de officiële opening van de inschrijvingen, zaten er ruim 34 studenten voor de deur van 
het Spinozagebouw om zich aan te melden.  Een aantal weken na de inschrijvingen vond een 
voorbereidend college plaats voor alle deelnemers. Hierbij was Elkie in ’t Ven uitgenodigd om wat te 
vertellen over New York ‘door een psychologische bril’. Na afloop van dit college kregen de 
deelnemers de mogelijkheid gezamenlijk de benodigde ESTA-verklaring aan te vragen. Vervolgens 
vond begin maart, net zoals voorgaande jaren, de préborrel plaats, waarbij deelnemers elkaar alvast 
konden leren kennen.   
  
Op 16 maart 2015 is SPiN uiteindelijk met een groep van 45 personen vertrokken naar New York. 
Deze groep bestond uit vijf commissieleden, vijf bestuursleden, één wetenschappelijk begeleider en 
34 reguliere leden. Voor een stad als New York was dit een redelijk grote groep mensen, gezien het 
feit dat er veel met de metro werd gereisd en het een drukke stad betrof. Het bestuur is van mening 
dat het met genoeg begeleiding mogelijk is om met een groep van soortgelijke proportie veilig door 
een dergelijke stad te gaan. Wel raadt zij een groter aantal deelnemers voor een soortgelijke 
reis af. Het bestuur heeft bovendien ervaren dat, ten opzichte van de bovenstaande groep 
deelnemers, een aantal van tien begeleiders nodig is geweest om een goed overzicht te bewaren. 
Daarnaast biedt een dergelijk aantal begeleiders de mogelijkheid om af te wisselen wat 
betreft dagverantwoordelijkheid, waardoor alle begeleiders zelf ook van de reis kunnen genieten.  
  
De deelnemers zelf lijken zich bij deze mening aan te sluiten. Tijdens de afterborrel is de deelnemers 
gevraagd een evaluatie in te vullen. Hierin is gevraagd wat zij vonden van de grootte van de groep en 
het aantal begeleiders dat mee was op deze reis. Beide vragen werden positief geëvalueerd. Zo kreeg 
het aantal begeleiders gemiddeld een 4,82 waarbij de schaal liep van 1 tot 5 en 5 'heel 
goed' symboliseerde. Het aantal mensen dat mee op de reis was, kreeg gemiddeld een 3,43. Deze 
schaal liep ook van 1 tot 5 liep, waarbij de 1 stond voor 'te weinig deelnemers' en de 5 voor 'te 
veel deelnemers'. Hieruit kan geconcludeerd worden dat ook de deelnemers zowel de verhouding als 
de grootte van de groep goed bevallen is.  
  
Dit jaar zijn er voor het eerst vijf (in plaats van drie of vier) bestuursleden mee geweest op studiereis, 
wat betekent dat er slechts twee bestuursleden in Nederland zijn achtergebleven. Om de SPiN-
kamer open te houden met slechts twee bestuursleden en voorbereidingen voor activiteiten door te 
kunnen laten gaan, is er voor gekozen om de openingstijden van de SPiN-kamer aan te passen. 
De SPiN-kamer is daarom tijdens de reis dagelijks open geweest van 12:00 uur tot 13:30 uur. Deze 
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regeling is door de twee thuisblijvende bestuursleden zelf als positief ervaren. Zij hebben 
aangegeven dat dit goed ging, aangezien er in die week weinig inschrijvingen voor activiteiten 
liepen. Het bestuur raadt aan hier ook in komende jaren rekening mee te houden.  
  
Wanneer het bestuur in aankomende jaren besluit met zijn zevenen mee te gaan op studiereis, zou 
het VIIe bestuur adviseren deze plaats te laten vinden in een onderwijsvrije periode. Dit om de 
planning van activiteiten toch gelijk over het jaar te kunnen verspreiden, de SPiN-kamer open te 
kunnen houden en voorbereidingen voor activiteiten te kunnen voortzetten.   
  
Het bestuur heeft weinig problemen ervaren gedurende de studiereis. De problemen die zijn ervaren, 
waren goed op te lossen door soepele communicatie met de lokale bevolking. Wel kan het bestuur 
zich voorstellen dat dit minder goed zou zijn verlopen wanneer de voertaal in het land anders was 
geweest dan Engels. Daarom zou zij het, in het geval van een reis naar een land met een andere 
voertaal, sterk aanraden om ten minste één student mee te nemen die kan fungeren als tolk.   
  
Hoewel de reis naar een ander continent over het algemeen zeer soepel is verlopen, gaf een andere 
valuta financieel gezien wel wat uitdaging. Ondanks het feit dat de bankpas van SPiN was ingesteld 
op wereldwijd, bleek deze toch niet altijd te werken. Het meenemen van een creditcard is bij een reis 
als deze daarom uiterst noodzakelijk. Wel moet er voortaan rekening worden gehouden met de 
transactiekosten van creditcard- of pinbetalingen. Zo werd er namelijk per keer dat er met de 
creditcard werd gepind, €4,50 in rekening gebracht. Daarnaast kon er maar een maximum bedrag 
per keer worden gepind, waardoor er eenmalig bij een wisselkantoor gepind moest worden. Dit had 
een aanzienlijk hoger bedrag aan transactiekosten tot gevolg. Doordat aan al deze verschillende 
zaken moet worden gedacht, wordt het beheren van alle bonnetjes en het voorschieten van 
bedragen al snel onoverzichtelijk.  Het bestuur adviseert daarom om één bestuurslid volledig 
verantwoordelijk te maken voor de uitgaven op een dergelijke reis. Bij voorkeur is dit de 
penningmeester van het bestuur of iemand die net zo goed op de hoogte is, bijvoorbeeld de buddy 
van de penningmeester.   
  
Alles in acht genomen heeft het VIIe bestuur de studiereis van 2015 positief geëvalueerd. Zij hoopt u 
hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.   
  
  
Met vriendelijke groet, 
  
Het VIIe bestuur der SPiN   
   
   
  
 


