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AFGELOPEN 
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1 DEC 

12 DEC 

Coyote Ugly 

Algemene leden-
vergadering

Sekcie WK 
9 DEC 

16 DEC 
Sluitfeest AANKOMENDE

ACTIVITEITEN

Jaarclubavond #1
Eerstejaarsgala
Open feest!!
Jaarclubfinale 

11 JAN
18 JAN
26 JAN
21
JUN



WAT IS EEN
JAARCLUB?

Florian van HJC Superius Maximus 

Fien van de Incom vertelt je meer

Hoe ontstaat een jaarclub?
Mijn jaarclub ontstond tijdens de allereerste kennismakingsborrel van de
eerstejaars. Aan het begin kende ik maar één iemand, maar dit sloeg gelukkig snel
om. We gingen samen op stap, aten samen en planden al snel borrels in met
damesjaarclubs. Tijdens de introductieperiode bij Plato trokken we vaak samen op
en vanaf de jaarclubinstallatie waren we al een hechte vriendengroep geworden. 
Hoe is de band nu met jouw jaarclubgenoten? 
Mijn eerste jaar zit er inmiddels op, maar ik zie mijn jaarclubgenoten nog vaak
genoeg! We eten nog geregeld samen, studeren samen en we zijn bezig met het
plannen van een reünie-activiteit. Ook doen sommige dezelfde commissies,
waardoor we hoe dan ook in contact blijven met elkaar en we blijven elkaar nog
sowieso zien op feesten binnen en buiten Plato!
Hoe ziet een jaarclubactiviteit eruit?
Buiten de installatie- en inschrijvingsavond organiseerde de InCom gedurende het
jaar onder andere vier jaarclubavonden, een commissiemarkt, een eerstejaarsgala
en de allesbeslissende jaarclubfinale. Of het nou ging om punten verdienen of
gewoon ordinair bier zuipen, we hadden er altijd zin in. Ook hebben wij zelf nog
activiteiten georganiseerd: een eigen awardshow en een datediner! Zo zijn we
altijd fanatiek bezig geweest!

Wat was voor jou en jouw jaarclub het
hoogtepunt van het jaar?
Ons eigen datediner organiseren was niet te
missen! De gehele jaarclub was aanwezig en
we hebben er een prachtige avond van
gemaakt met zelf-gekookte gerechten en heel
veel rode wijn. Absoluut een onvergetelijke
avond! Maar het hoogtepunt was uiteraard de
jaarclubfinale. Na een jaar lang strijden en
een laatste spannende avond, wonnen we de
jaarclubstrijd en mochten wij ons prijzen als
de beste jaarclub van het jaar 2021-2022! 

Wat is de InCom nu eigenlijk?
De InCom, Integratiecommisie, is een groep Platonen die de nieuwe lichting begeleidt,
om zo iedereen zich thuis te laten voelen binnen de vereniging. Zo organiseren wij de
jaarclubvorming- en avonden, het eerstejaarsgala en nog veel meer! Elke jaarclub krijgt
een InCom-mama of InCom-papa toegewezen om hun door het gehele jaar heen extra te
begeleiden. 
Hoe zorgen jullie ervoor dat alle eerstejaars zich verbonden voelen met Plato en
hun lichtingsgenoten?
Een jaarclub is een van de belangrijkste en populairste manier om je te binden aan Plato
in je eerste jaar. Een jaarclub bestaat uit twaalf tot en met vijftien mannen óf vrouwen.
Binnen een jaarclub is vrijwel niets verplicht, je kunt het zo bond maken als je zelf wilt.
Een jaarclub is een van de beste manieren om een vriendengroep te vinden tijdens je
studententijd! 
Wat komt er allemaal bij kijken om een jaarclub-activiteit in goede banen te leiden?
Er komt een hele hoop bij kijken! Elke activiteit met de eerstejaars is heel bijzonder, we
zijn allemaal immers zelf ook eerstejaars geweest. Een kleine groep binnen onze
commissie wordt aangesteld een avond te organiseren. Deze groep houdt zich bezig met
het avondprogramma en zorgt ervoor dat alles zo soepel mogelijk verloopt. De InCom
zorgt er tevens voor dat alles klaar staat wanneer de eerstejaars binnen druppelen. Vanaf
het moment dat de jaarclubs binnenkomen is het feest en vloeit bij de eerstejaars én bij
ons het bier rijkelijk! 
Wat zijn de highlights die je als eerstejaars echt niet mag missen?
De jaarclubfinale en het eerstejaarsgala zijn toch wel de hoogtepunten van het jaar. Na
een jaar lang strijden wordt er tijden de jaarclubfinale bekend gemaakt welke jaarclub
ervandoor gaat met de eerste plek. De avond wordt afgesloten met een epische cantus!
Tijdens het eerstejaarsgala gaat iedereen naar een prachtige locatie om daar samen te
feesten. Naast deze twee avonden zijn er nog veel meer leuke activiteiten die jouw eerste
jaar bij Plato maken!



UITGELICHTE
ACTIVITEITEN

INSTALLATIE 

EERSTEJAARSGALA 

JAARCLUBFINALE 

Op de dag van de jaarclubinstallatie worden de jaarclubs
officieel ingeslagen als orgaan van Plato. Voordat dit
gebeurt, presenteert elke jaarclub zijn kleding, lied,
mascotte en normen en waarden aan de rest van de
jaarclubs en het bestuur. Zo leren de jaarclubs elkaar ook
meteen kennen. Na het inslaan van alle jaarclubs is het
traditiegetrouw tijd om de jaarclubcantus op te starten waar
de eerste punten van het jaar verdiend kunnen worden! 

Misschien wel hét hoogtepunt van de jaarclubstrijd is het
eerstejaarsgala. Alle eerstejaars gaan samen met de InCom en
het bestuur naar De Avenue, een galalocatie in Breda. Hier is de
hele avond alle drank afgekocht en feest iedereen in hun
rokkostuum en galajurken tot in de vroege uurtjes. Daarbij is dit
de perfecte avond om het puntenaantal van je jaarclub op te
krikken, want alle jaarclubpunten tellen hier dubbel. Kortom een
gala met alle eerstejaars, onbeperkt drank én dubbele punten;
tel je winst uit!

Tijdens de jaarclubfinale strijden de beste drie jaarclubs tegen
elkaar om er met de grote prijs vandoor te gaan. Alle andere
jaarclubs kijken en zuipen er op los. Tijdens de jaarclubfinale
worden verschillende uitdagingen gegeven door de InCom en wie
deze het beste uitvoeren, krijgen punten. Uiteindelijk blijven twee
jaarclubs over die face-to-face de echte finale aangaan! De avond
wordt afgesloten met een mega gezellige cantus, waarbij iedereen
de longen uit zijn lijf zingt!
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Antwoord: 

Gel-uk-kig-nieuw-jaar 


