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BESTUURLIJK
Bij aanvang van het seizoen 2015-2016 bestond het bestuur uit Gert Kiel (voorzitter), Gert-Jan Swaving (secretaris),
Martin de Vries (technische zaken) en is Marieke Abbink toegetreden tot het bestuur als bestuurslid commerciële zaken.
Vlak voor het einde van het seizoen kondigde Gert Kiel aan te stoppen. Ronald Arkema heeft het hele seizoen gefungeerd
als financieel adviseur van het bestuur. Het interim-bestuur van de FEB heeft haar taken overgedragen aan een nieuw
bestuur, echter nog wel onder leiding van de interim-voorzitter. De FEB heeft in de loop van het seizoen een aanvalsplan
ontwikkeld en in gang gezet dat tot doel heeft het toetreden tot en het blijven deelnemen aan de DBL voor (nieuwe) teams
eenvoudiger, aantrekkelijker en kwalitatief beter te maken.

SPORTIEF
De 24 thuiswedstrijden (Europees, beker, competitie en play-offs) hadden een gemiddelde van 3116 toeschouwers per
wedstrijd. Dat maakt dat Groningen nog altijd dé basketbalstad van het land is. Het eerste jaar van Erik Braal begon
stroef, zo ging de Supercup tegen SPM Shooters Den Bosch verloren, en werd Donar in de eerste bekerconfrontatie door
BC Apollo uit het toernooi gespeeld. De Europese campagne in de Europacup leverde twee fraaie overwinningen op
(tegen Egis Körmend uit Hongarije en het Belgische Belfius-Mons Heinaut), maar dat was niet voldoende voor het
bereiken van de tweede ronde.
Na enkele spelerswisselingen kende het team een goede tweede seizoenshelft, wat resulteerde in een derde plaats in
de competitie. In de play-offs werd de kwartfinale gewonnen van Challege Sports Rotterdam (2-0) en werd ZZ Leiden in
de halve finale met 4-2 verslagen. In de finale werd via een 4-1 overwinning op Landstede Zwolle het felbegeerde vijfde
kampioenschap behaald.
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ONTwIKKELINGEN
Donar is in samenwerking met RTVNoord in seizoen 2015-2016 gestart met het verzorgen van livestreams van de thuiswedstrijden. Daarnaast is als onderdeel van een overeenkomst met de FEB een aantal thuiswedstrijden van Donar live
uitgezonden op het sportkanaal van ZIGGO.
Begin 2016 heeft Donar haar Visiedocument 2016-2020 vastgesteld en gepresenteerd. In seizoen 2015-2016 is het
Europass certificaat voor onze vrijwilligers uitgerold, en zijn drie nieuwe leden van verdienste benoemd.

BBC/SPONSOREN/COMMERCIE
Het seizoen 2015-2016 was naast een goed sportief en financieel jaar ook een goed commercieel seizoen geweest. Het
aantal leden van de Basketball (New) Business Club (B(N)BC) is weer gegroeid van 163 (2014-2015) naar 176 leden.
Mede door een groei in het aantal nieuwe leden is deze post in de begroting ruim behaald. Voor de businessclubleden
heeft de BBC-activiteitencommissie in 9 maanden tijd 18 businessclubactiviteiten georganiseerd, waaronder de jaarlijkse
activiteiten: BBC-BBQ, BBC-toernooi, BBC-reis (naar Milaan), Kerstmarkt in Oldenburg, Skiën met de BBC, BBCborrels, BBC-lunches en de afsluitende BBC borrel bij Grand Café Time Out. Ook werden er nieuwe businessclubactiviteiten georganiseerd, waaronder Rondvaart door de Grachten met bierproeverij / cocktails maken, een VIP-avond tijdens de
Energiewacht Tour, bezoek uitwedstrijd Donar in Zwolle, Kijkje achter de schermen bij RTV Noord, Partners4Business (in
samenwerking met de Gemeente Groningen en de Commerciële Club Groningen) en de Spelregelavond.
Ook de groep Partners en Stersponsoren werd uitgebreid met de komst van Technisch Expert Jansen (als Partner) en
Univé Groningen en PRA Health Sciences (als Stersponsoren). Daarnaast werd de samenwerking aangegaan met Fletcher
Familiehotel en Apollo Hotel voor het onderbrengen van teams c.q. scheidsrechters tijdens de FIBA Europe Cup
wedstrijden.
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MAATSCHAPPELIJK
vERANTwOORD ONDERNEMEN
Donar is meer dan een basketbalclub. Voor veel mensen is het een stukje van hun identiteit. En MartiniPlaza een stukje
thuis. Voor Stad en Ommeland is Donar een uithangbord, het bewijs dat het hier geen saaie bedoeling is, maar een plek
waar je goed kunt presteren, lekker kunt wonen en je niet hoeft te vervelen. Waar je trots op kunt zijn.
Noblesse oblige en daarom is Donar niet alleen sportief maar ook maatschappelijk actief. Voor ons is deze maatschappelijke betrokkenheid geen window-dressing maar iets natuurlijks. We krijgen zoveel support van onze omgeving, van onze
fans, van onze sponsoren dat we het niet meer dan logisch vinden om naast topbasketbal ook nog iets anders terug te
geven aan de samenleving. Dat doen we via het GasTerra Health-Energizers programma en dat doen we door het geven
van een groot aantal clinics op basisscholen. De afgelopen jaren waren in het seizoen 2015-2016 gaf Donar 99 clinics,
waarbij in totaal 3866 kinderen kinderen een onvergetelijke basketballes hebben kunnen geven. Hieronder vallen ook
de activiteiten in het kader van Kansen voor Kinderen, een initiatief dat in het aardbevingsgebied de gezondheid van
kinderen en de leefbaarheid van het gebied wil vergroten. Een groot aantal clinics hebben we ook kunnen doen door een
bijdrage van Univé.
Bij onze clinics zoeken we aansluiting met de lokale basketbalverenigingen: we zien gelukkig steeds meer dat de kinderen
die door de clinics enthousiast zijn geworden over onze mooie sport gemakkelijk doorstromen naar deze verenigingen.
Onder de naam GasTerra Health Energizers! heeft Donar in seizoen 2015-2016 12 speciale lessen/clincs uitgevoerd op
basisscholen, waarvan een aantal in het kader van het door NAM ondersteunde project Kansen voor Kinderen. Ook heeft
het GasTerra Health Energizers!-kamp weer 14 kinderen gedurende drie dagen in de voorjaarsvakantie intensief laten
genieten van bewegen, gezonde voeding en avontuur.
Veel van de activiteiten die we voor onze BBC organiseren hebben een maatschappelijke component. Dat komt omdat we
als club graag de samenwerking met organisaties en bedrijven zoeken voor wie maatschappelijk verantwoord ondernemen
heel belangrijk is. Dat zien we heel sterk terug bij de bedrijven achter de Energy Valley Top Club, waar we als Donar ook
deel van uitmaken.
Dan is er nog het Donarfonds. Dit fonds heeft tot doel het bewegen (natuurlijk vooral door te basketballen) van kinderen
te stimuleren. Met name buurtgerichte activiteiten van en door bewoners kunnen rekenen op een steuntje in de rug. Er
is het afgelopen seizoen geen beroep gedaan op bijdragen vanuit het fonds. Dat heeft te maken met de nog te geringe
naamsbekendheid. De jaarlijkse bijdrage van Donar bestaat uit een deel van de recette van de Play Off-wedstrijden. Het
fonds is een onafhankelijke stichting.
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OPLEIDINGEN EN TALENT
DUTCH TALENT LEAGUE
De DTL is een opleidingscompetitie voor FEB-clubs, aangevuld met een aantal clubs met een goede jeugdopleiding (o.a.
Uball Utrecht, Harlemlakers Amsterdam en Lokomotief Rijswijk). De wedstrijden van de DTL zijn niet op dezelfde dag als
het eerste team zodat uitwisseling van spelers ook mogelijk is (en dat is ook gebeurd, bijv. Skip Samson en Niek Nieboer).
Het DTL team van Donar is, met slechts één overwinning, als laatste geëindigd.
RTC NOORD
Basketball Academy RTC Noord is een opleidingstraject voor jonge basketballers. Om de aansluiting tussen talenten en
het huidige topbasketbal te verbeteren ging in 2011 Basketbal RTC Noord van start. Met het opzetten van een Regionaal
Training Centrum, wat paste bij de landelijke ontwikkelingen van sportbonden en het NOC*NSF, krijgen jonge basketbaltalenten een optimale mogelijkheid geboden om hun talenten en kansen te benutten en uit te groeien tot een topspeler.
In september 2012 kreeg RTC Noord de status van Basketball Academy van de NBB.
Met het Regionaal Training Centrum is op bestuurlijk niveau contact met trainers. De U18 spelers hebben vorig seizoen
al meegetraind en een aantal spelers is ten behoeve van seizoen 2016-2017 voor het DTL-team geselecteerd.
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FINANCIËN
In september 2016 heeft het bestuur de jaarrekening over 2015/2016 vastgesteld. In december 2016 is de jaarrekening
voorzien van een samenstellingsverklaring van de accountant. Het resultaat over 2015/2016 is in overeenstemming met
de begroting 2015/2016 die door het bestuur aan het begin van het seizoen was vastgesteld en die door de Raad van
Toezicht is geaccordeerd.
Het boekjaar 2015/2016 is afgesloten met een positief resultaat van € 62,887. De liquiditeit buffer aan het einde van
het boekjaar 2015/2016 bedraagt € 41,704 (= eigen vermogen minus vaste activa).
Voor een financieel stabiele toekomst wordt het eigen vermogen de komende jaren verder opgebouwd tot een omvang van
10% van de begroting.
In cijfers leidt dit tot de volgende resultatenrekening 2015-2016:
OPBRENGSTEN
(X 1.000)

BEGROOT 2015-2016

REALISATIE 2015-2016

SPONSOREN/BBC

873

752

SEIZOENKAARTEN/
RECETTES

247

328

OvERIGE INKOMSTEN

61

63

TAAKSTELLENDE
OPDRACHT wERKGROEP
COMMERCIE TASKFORCE

74

125

KOSTEN
(X 1.000)
TEAMS (DBL/DTL)

624

593

wEDSTRIJDEN/
TRAININGEN

267

290

OvERHEAD

354

322

10

63

RESULTAAT BOEKJAAR

1255

1255

1268

1268
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