
PLATO
JIJ MAAKT HET

informatieboekje 2022



VOORWOORD 
quinten verhaar
Voorzitter der T.S.V. Plato

Beste aankomende student!

Binnenkort begint de spannendste maar ook leukste periode 
van je leven: je studententijd. Die begint met de TOP-Week, een 
fantastische week vol feesten waarin je veel andere studenten 
en de stad Tilburg leert kennen. Vier jaar geleden stond ik in 
jouw schoenen en ging ik als enige van mijn vrienden in Tilburg 
ging studeren. Ik weet nog dat ik het ontzettend spannend 
vond en graag veel nieuwe mensen wilde leren kennen. Op 
dat moment heb ik een van de beste keuzes gemaakt van mijn 
studententijd: ik werd lid bij T.S.V. Plato. 

Tijdens de TOP Week zul je gedurende de week langskomen 
bij verschillende verenigingen in Tilburg die allemaal net iets 
anders zijn. Ook bij Plato zijn de deuren de hele week voor jou 
geopend. Als grootste vereniging van Tilburg vinden we het 
belangrijk dat iedereen zijn eigen plek kan vinden. Je kunt het 
zo rustig of zo druk maken als je zelf wilt. Er zijn twee dingen 
die iedere Platoon meeneemt uit zijn tijd bij Plato. Ten eerste 
maak je vrienden voor de rest van je leven, dit komt door alle 
fantastische en onvergetelijke momenten die je beleeft bij 
onze vereniging. Ten tweede kun je ontzettend veel ervaringen 
opdoen die je helpen in je latere leven. Zo bieden we je de 
mogelijkheid je studententijd af te sluiten met een goed gevuld 
CV. 

Blader daarom vooral verder in dit online boekje en mocht je 
vragen hebben kan je ons altijd benaderen via Instagram
(@tsvplato). Tijdens de TOP-week zullen wij ook voor je klaar 
staan met de vetste feesten om jou te laten zien waarom je van 
Tilburg je tweede thuis moet maken. We willen je dan graag 
meer vertellen over de mooiste vereniging die Tilburg rijk is. 

Hopelijk tot dan! 

Quinten Verhaar
Voorzitter der T.S.V. Plato

‘‘ als grootste vereniging van 
Tilburg vinden we het belangrijk 
dat iedereen zijn plek kan vinden.’’
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Op 17 november 1987 kwam Plato tot stand, 
de grootste studentenvereniging van 
Tilburg. Met zo’n ruim 900 Platonen bouwen 
we samen aan de meest onvergetelijke 
studententijd.

Er zijn binnen de vereniging vele commissies, 
disputen, jaarclubs en genootschappen 
waar jij je aan kunt binden, maar hoe je 
studententijd ingericht wordt bepaal je 
helemaal zelf. Iedereen is welkom bij Plato! 
De vereniging staat met de kernwaarden 
openheid, diversiteit en gelijkwaardigheid 
open voor elke student.

Een lidmaatschap bij T.S.V. Plato geeft 
je de perfecte start voor een geweldige 
studententijd. Plato biedt studenten niet 
alleen de mogelijkheid zich te ontplooien 
naast de studie, maar ook het organiseren 
en meemaken van de leukste activiteiten 
en feesten. Denk hierbij aan een skireis, 
zeilweekend, poolparty en veel meer.  Ook 
worden door verschillende commissies 
en disputen de meest leuke feesten, 
sporttoernooien en andere onvergetelijke 
activiteiten georganiseerd.

Je leert razendsnel andere Platonen kennen 
en maakt er vrienden voor het leven!

Wat 
is 
plato?

‘‘bouwen aan een 
onvergetelijke 
studententijd’’

hotspots 
tilburg

tilburg centrum

plato

station

korte heuvel

piusplein
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top-week 
bij 
plato
Happy (New) Hour

Tuesday Night Fever

ApresCantus

Glow with the Flow

aankomende 
activiteiten
01 sep

06 sep

08 sep

13 sep

15 sep

12 sep

Open tijd feest 

Inauguratie 1

Welcomdag 1

Inauguratie 2

Welcomdag 2

Welcomdag 3

17 sep
20 sep
Buitendag

Welcomdag 4
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Aan het woord:
Jip (introductiecommissie)

‘‘De introductiecommissie (IC) is een groep Platonen 
die nieuwe studenten kennis laten maken met Plato. 
Dit doen wij door het organiseren van verschillende 
feesten in de zomer, TOP-week en begin van het 
studiejaar. Op deze manier maak je kennis met de 
vereniging, de mensen en de gezellige sfeer van 
Plato.’’

Wat is de introductiecommissie?

‘‘In de TOPweek kun je de IC vooral tegenkomen 
op Plato, waar wij elke avond verschillende thema 
feesten organiseren en elke dag ons eigen Plato 
festival hebben in de tuin! Echter zijn wij ook te 
vinden op de activiteiten van de TOP, denk hierbij 
aan het TOP festival, de muziekbingo en de 013 fair. 
Ook staan wij op de Fontys stadsdag van de Purple 
Week. Je herkent ons aan de oranje shirts!’’

Waar vind je de IC in de TOP-week?

‘‘Naast het organiseren van feesten door het jaar 
heen, hebben we in de zomer een klusweek waarin 
we onderhoud aan het pand plegen en alle decoratie 
voor de feesten maken. Daarnaast staan we natuurlijk 
op de feesten, waar je terecht kunt voor al je vragen 
over Plato.’’

Wat doet de IC nog meer voor Plato?

‘‘Je kan je inschrijven als lid van Plato via onze site: 
https://tsvplato.nl/lid-worden. Als je je inschrijft 
tijdens de topweek krijg je er een goodiebag bij! 

Mocht je vragen hebben over het lidmaatschap 
of over plato zelf, kan je altijd iemand van de IC 
aanspreken. Zij kunnen je vragen beantwoorden en 
wat meer duidelijkheid geven over Plato zelf.’’

Hoe word je lid van Plato?

Aan het woord:
Bas (barcommissie)

‘‘De leiding hebben over een horecazaak waar enkele honderden studenten gezellig een biertje komen 
drinken, vergaderen of een mooi feestje bouwen, dat is wat ik als barcommer op een avond te doen heb. 
Als lid van de barcom ben je de eindverantwoordelijke van de avond. Je verzorgt samen met de vrijwilligers 
achter de bar een mooie drankassortiment, regelt de techniek en bent de allom gastheer. Een mooie, maar 
verantwoordelijke taak! De ontwikkeling van vele kennis, waaronder een verantwoordelijkheidsgevoel, is dan 
ook een van de waardevollere zaken die ik mee neem uit deze commissie. Naast natuurlijk de vele gezellige 
contacten die je opdoet omdat je midden in de vereniging staat!’’
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Platistieken
900+ 

leden

€1,20

60%
40%

10+ soorten 
(sterke) drank 

voor minder 
dan €2

eigen pand op

5 minuten
fietsen vanaf het 
station en de stad80+ 

activiteiten 
per jaar

Zowel

universiteit als 
hbo studenten

zijn lid
21 

disputen

20+ 
huizen waar platonen 

samen wonen

1 plato-auto 
die je als lid kunt 

reserveren

12



Een lustrum is een jubileum dat om de vijf 
jaar gevierd wordt. In 2022 viert Plato haar 
35-jarig bestaan en dus haar 7e lustrum! 
Tijdens het Lustrum vieren we dit en komt 
de hele vereniging bijeen. De vetste feesten 
en activiteiten worden georganiseerd in 
en rondom de sociëteit. Ook wordt er een 
almanak (jaarboek) gemaakt waarin wordt 
teruggeblikt op de afgelopen 5 jaar. Daarnaast 
spelen de oud-leden een grote rol tijdens het 
Lustrum en zullen velen afreizen naar Tilburg 
om hun studententijd te herbeleven.

lustrum
Wat 
is een
lustrum?

Wat 
is het 
thema?
Bitterzoet: het 
keerpunt voorbij.
Na twee lange jaren van stilstand, annuleringen, 
zolderkamertjes, zoommeetings en restituties is 
het tijd om dit allemaal achter ons te laten! Het 
zevende lustrum van T.S.V. Plato sleept je uit de 
Corona-misère, laat zo de bittere periode achter 
en stoomt je klaar voor de zoete periode van je 
studentenleven! Het keerpunt is voorbij.

Het zevende lustrumbestuur en de verschillende 
lustrumcommissies zijn al druk bezig met alle 
voorbereidingen. Aan de hand van het thema 
Bitterzoet gaan we vieren dat we de bittere 
Corona periode achter ons kunnen laten en 
ons een zoete periode in het studentenleven 
te wachten staat. Op de planning staan onder 
andere een gala, buitendag en een hoop 
andere activiteiten. Wil je meer weten over het 
aankomende lustrum? Neem dan snel een kijkje 
op www.lustrumplato.nl

Activiteiten-
kalendeR:
17 sepBuitendag

7 novOpeningsfeest

11 novFestivaldag

14 novBusiness night

16 novFustenfeest

18 novGala
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highlights 
plato-activiteiten

Tilburgse Open Croquet Kampioenschappen

Skireis

Zeilweekend
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Sporten bij 
plato

Hoe sportief ben jij?
Naast het organiseren van feesten en andere activiteiten, kun je bij Plato het hele 
jaar door deelnemen aan sporttoernooien. Hier kan je met je jaarclub, dispuut of 
andere vrienden binnen Plato vrijblijvend aan mee doen. Veel van deze toernooien 
worden georganiseerd door disputen. Dus mocht je je later bij een dispuut willen 
aansluiten, dan mag jij je ook opmaken om een vet sporttoernooi te organiseren!

Zo worden er jaarlijks croquet-, beachvolleybal-, tennis en voetbaltoernooien 
georganiseerd. Daarnaast vindt het Studenten Boksgala jaarlijks plaats en kun je 
bij tijdens het jaarlijke kroeghockeytoernooi hockeyen op een speciaal veldje in de 
kroeg!

Daarnaast zijn er Plato hockey- en voetbalteams waarbij je je kunt aansluiten!
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Moeder van Emma (lid sinds 2021)

ouder-
rubriek
Ouders van Platonen over Plato

Heeft u zelf ooit bij een studentenvereniging 
gezeten?

Nee. Ik heb toen ik jonger was een lange 
tijd in het buitenland gewoond, waardoor 
ik pas op latere leeftijd een universitaire 
studie heb afgerond en toen vond ik een 
studentenvereniging niet echt meer passend. 

Hoe stond u tegenover het feit dat Emma zich 
wou aansluiten bij een studentenvereniging? 
Had u bepaalde vooroordelen?

Ik stond er op zich positief tegenover omdat 
ik weet dat het verenigingsleven een enorme 
meerwaarde kan bieden. Niet alleen aan 
de studie, maar ook aan de persoonlijke 
ontwikkeling. De vooroordelen die ik had was 
dat er bovenmatig veel gedronken zou worden. 
Ook wou ik van te voren weten of er een 
ontgroening zou zijn. Later begreep ik dat deze 
niet zou plaatsvinden. 

Wat vind u er nu van dat Emma bij een 
studentenvereniging zit?

Ik vind het prima! Te meer omdat ik merk 
dat ze binnen de studentenvereniging leuke 
vriendschappen opbouwt, ze deelneemt 
aan activiteiten van uiteenlopende aard, 
waardoor we haar enorm hebben zien groeien 
in zelfstandigheid. Ze is in 1 jaar enorm 
zelfstandig en onafhankelijk geworden. 
Daarnaast heeft haar talent om dingen 
te organiseren zich verder ontwikkeld in 
bijvoorbeeld haar commissie en dispuut. 

Voor wat betreft de veiligheid vind ik het 
prettig om te weten dat er bij de sociëteit altijd 
een ingangscontrole is, zodat ‘vreemden’ niet 
onverhoeds naar binnen kunnen komen. Hier 
staat de zogeheten ‘Barcom’ altijd in voor de 
veiligheid, dit geeft mij als ouder een prettig 
gevoel. 

Is een studie te combineren met een 
studentenleven bij Plato?

Plato staat voor de vrijblijvendheid . Je hebt 
zelf de keuze om je prioriteiten binnen het 
studentenleven vast te stellen.  Het is naar 
mijn inzien zeker te combineren met een 
studie, indien de studenten zelf ook hun 
verantwoordelijkheid kunnen nemen om niet 
altijd ‘als laatste het licht uit te willen doen’. 

Is er nog iets dat je ouders van toekomstige 
Platonen die voor hun studentenleven staan 
wil meegeven?

Ja! Geniet van de tijd dat je je dochter/zoon 
ziet genieten van hun studententijd! 

Moeder van Eline (lid sinds 2018)
Heeft u zelf ooit bij een studentenvereniging 
gezeten?

Nee, in de periode dat ik ging studeren in 
Nijmegen was er nog niet een bruisende 
verenigingencultuur zoals nu. Dat was in de 
periode dat Plato is ontstaan. Er was alleen 
een keuze uit uitersten en dat sprak mij toen 
niet aan. 

Hoe stond u tegenover het feit dat Eline zich 
wou aansluiten bij een studentenvereniging? 
Had u bepaalde vooroordelen?

Positief, al was ik wel heel benieuwd bij wat 
voor soort studentenvereniging ze wilde 
aansluiten. Het verenigingsleven kan veel 
bieden qua nieuwe mensen leren kennen en 
ook qua persoonlijke ontwikkeling. Ik had 
vanuit mijn eigen tijd wat vooroordelen over 
drank en ontgroenen. In de introductieperiode 
is ze zelf beter gaan leren zien en ontdekken 
dat Plato bij haar zou kunnen passen

Wat vind u er nu van dat Eline bij een 
studentenvereniging zit?

Meer dan leuk; meer dan positief en meer 
dan enthousiast. Ik heb mijn dochter zien 
ontwikkelen op een manier die ze zonder de 
vereniging niet had kunnen bereiken in de 
afgelopen paar jaar. Ze was en is heel actief in 
de vereniging geworden, tot zelfs bestuurslid 
toe.
 
Welke ontwikkeling heeft Eline meegemaakt 
sinds het begin van haar studententijd en 
haar lidmaatschap bij T.S.V. Plato?

Eline was al een jaar in Australië geweest 
toen ze in Tilburg ging wonen en studeren. 
Dus een mooie stap in haar onafhankelijkheid 
had ze al gezet. En dat heeft zich in Tilburg 
doorontwikkeld. Het verenigingsleven 
heeft haar nog extra volwassen gemaakt, 
zelfstandig gemaakt en bewust gemaakt wat 
echt belangrijk is in het leven, zoals contacten 
met familie en vrienden, respect voor elkaar, 
verantwoordelijk voelen en dragen, maar ook 
lol maken en genieten van het leven. 

Is een studie te combineren met een 
studentenleven bij Plato?

Een studie vraagt hoe dat ook wat planning en 
discipline en doorzettingsvermogen, maar ik 
ben van mening dat dat ook vaardigheden zijn 
die passen bij een academische ontwikkeling. 
Een mens ontwikkelt zich niet alleen in de 
studeerkamer, maar juist ook daarbuiten.

Is er nog iets dat je ouders van toekomstige 
Platonen die voor hun studentenleven staan 
wil meegeven?

Moedig je kind aan en geef mee: “Geniet, have 
fun, doe mee, verleg grenzen, ontmoet mensen 
in alle diversiteit en ontdek je kwaliteiten”. 
De studententijd is een once in a lifetime-
experience.
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lente loopbaan
evenement

Het Lente Loopbaan Evenement is het 
carrière-evenement van T.S.V. Plato. 
Twee jaar geleden is het evenement 
in het leven geroepen om het aanbod 
in serieuze activiteiten binnen de 
vereniging te vergroten. En met succes! 
Tijdens deze dag kunnen Platonen zich 
laten inspireren tijdens een symposium, 
deelnemen aan verschillende 
interactieve workshops en in gesprek 
gaan met verschillende bedrijven en 
organisaties. Zowel HBO als universitaire 
studenten kunnen op het LLE hun plek 
vinden en alle studierichtingen kunnen 
er terecht.

Dit jaar vond de tweede editie plaats 
met het thema ‘Van Potentie Naar 
Excellentie’. Zeventien bedrijven en 
organisaties stonden klaar klaar om de 
deelnemers te verrassen met workshop. 
Tijdens deze workshops lieten bedrijven 
zien wat zij doen en vertelden zij 
over stages en internships. Meerdere 
Platonen hebben door LLE zelfs een 
stage of werkplek weten te bemachtigen!

Het mooie van het LLE is niet alleen 
dat jij als deelnemer je professioneel 
kan ontwikkelen en in contact kan 
komen met het bedrijfsleven, het is 
ook mogelijk om dit evenement te 
organiseren. 5 Platonen werken een jaar 
lang hard om dit mooie evenement neer 
te zetten, wat een super toevoeging aan 
je CV is!
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Adres societeit
Schouwburgring 200

5038 TM, Tilburg

Telefoonnummer

013-5351589

E-mail

Bestuur@tsvplato.nl

Instagram

@tsvplato

Facebook

Studentenvereniging Plato

Hoe is Plato te combineren met studie?

Iedereen bij Plato is student en daarbij hoort ook dat er 
moeten worden gesturdeerd. Tijdens tentamenperiodes 
zijn er daarom minder activiteiten bij Plato. Veel 
Platonen doen dezelfde studie en gaan daarom ook 
samen naar de bibliotheek, wisselen samenvattingen 
uit of bieden elkaar bijles aan. Ook wordt het pand 
opengesteld als studeerplek tijdens tentamenperiodes!

Heeft Plato een ontgroening?

Nee, Plato is een open vereniging en heeft daarom geen 
verenigingsontgroening. De introductietijd is bij Plato 
om te feesten en andere leden te leren kennen. Je staat 
als eerstejaars daarom meteen gelijk aan oudejaars, 
waarmee je bijvoorbeeld samen in een commissie kunt 
komen. 

Ik weet nog niet of ik bij een vereniging wil en welke, 
wat nu?

Wanneer je je inschrijft betaal je vijf euro 
inschrijfkosten.  Er is dan nog een bedenktijd, waarbij 
je in de tussentijd door de verschillende feesten en 
activiteiten erachter kunt komen of Plato de juiste keuze 
is voor jou.  

Hoe schrijf ik me in?

Je kunt je inschrijven via tsvplato.nl/lid-worden 
of door je in de TOP-week bij iemand van de 
introductiecommissie in te schrijven (te herkennen 
aan de oranje shirts). Je kunt je zowel als je HBO of 
universiteit gaat doen inschrijven bij Plato, ook hoef je 
nog geen 18 jaar te zijn!

Het lente loopbaan evenement 
helpt je jou tijdens je plato-
tijd ook op professioneel vlak 
te ontwikkelen.
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