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BESTUURLIJK
Het bestuur bestond gedurende het seizoen 2017-2018 uit Jannes Stokroos (voorzitter), Ronald Arkema
(penningmeester), Gert-Jan Swaving (secretaris), Martin de Vries (technische zaken) en Marieke Abbink (commerciële
zaken). Per 1 januari 2018 is het bestuur versterkt met Marion Arends (juridische zaken en office management).

SPORTIEF
Donar startte het seizoen onder leiding van coach Erik Braal en assistent-coach Meindert van Veen met een selectie van
13 spelers. In verband met de blessure van Arvin Slagter aan het begin van het seizoen is de selectie al snel uitgebreid
met Teddy Gipson, wiens contract later is verlengd in verband met het vertrek van Aron Royé. De geblesseerde Stephen
Domingo is vervangen door Bradford Burgess.
Donar speelde dit seizoen 7 oefenwedstrijden en 69 officiële wedstrijden. Van de 35 thuiswedstrijden werden er 33 in
MartiniPlaza gespeeld, 1 in Leeuwarden (kwalificatiewedstrijd voor de Basketball Champions League tegen Movistar
Estudiantes) en 1 in Leek (FIBA Europe Cup poulewedstrijd tegen ESSM Le Portel). In de achtste finale van de beker had
Donar een free pass, aangezien haar tegenstander Basketball Academie Limburg zich terugtrok uit de bekercompetitie.
Het totaal aantal toeschouwers dat Donar trok bij de 35 thuiswedstrijden was 118.420, gemiddeld 3.384 per wedstrijd
(een nieuw record). Het gemiddeld aantal toeschouwers bij de thuiswedstrijden in MartiniPlaza was 3.481. Voor het eerst
in de geschiedenis van de club trokken de Europese wedstrijden (in MartiniPlaza) gemiddeld meer bezoekers (3.690) dan
in de reguliere competitie van de Dutch Basketball League (DBL) (3.416) of in de playoffs van de DBL (3.625). MartiniPlaza was dit seizoen zeven keer uitverkocht, waarvan tweemaal tijdens de DBL-competitie, en vijf keer tijdens de FIBA
Europe Cup.
De kwalificatie voor de Basketball Champions League strandde in de derde ronde na verlenging tegen het Spaanse
Movistar Estudiantes. Hierdoor kwam Donar terecht in de FIBA Europe Cup. Hier overleefde het de eerste poulefase
(4x winst, 2x verlies). Ook de tweede poulefase was uitermate succesvol met eveneens 4x winst en 2x verlies, waarmee
toegang tot de play-off fase werd afgedwongen. De twee winstpartijen tegen CS Universitatae Cluj-Napoca leverden een
plaats in de kwartfinale op, waarin het verlies in de uitwedstrijd tegen Mornar Bar met zes punten door een ruime thuisoverwinning (101-74) werd goedgemaakt: voor het eerst in haar geschiedenis behaalde Donar de halve finale van een
Europees toernooi! Hierin bleek de latere FIBA Europe Cup winnaar Umana Reyer Venezia helaas net te sterk (uitverlies
met 82-72, thuiswinst met 83-80).
De nationale competitie startte met het verlies in de Supercup tegen Landstede Basketbal. Via winstpartijen tegen Racing
Beverwijk en Landstede Basketball werd de bekerfinale bereikt. Deze werd gespeeld tegen Zorg en Zekerheid Leiden, en
de winst (87-71) leverde de eerste prijs van het seizoen op. Donar eindigde in de reguliere competitie op de eerste plaats
(28 maal winst en 4 maal verlies, waarvan één reglementair) en kwam via een 4-0 winst op Forward Lease Rotterdam in
de halve finale. Met een 4-0 winst op Zorg en Zekerheid Leiden in de finale van de play offs werd het zevende kampioenschap behaald, en leverde daarmee het derde kampioenschap op rij. Dit werd groots gevierd met een huldiging en feest in
MartiniPlaza.
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Ontwikkelingen
GOLDCARD
Een belangrijke noviteit was de introductie van de Goldcard: een seizoenkaart die geldig is voor alle thuiswedstrijden van
Donar, of het nu Supercup is, competitie, beker (inclusief eventuele finale), of Europees. Hoewel er een grote onzekerheidsfactor in deze kaart zit ten aanzien van het aantal te spelen wedstrijden, is deze kaart een groot succes gebleken:
van de 1.690 verkochte seizoenkaarten was bijna de helft Goldcards. Van de overige seizoenkaarten had ongeveer de helft
van de kopers ook een Europees Passe-Partout aangeschaft.
Interlands
In samenwerking met de Stichting Nederlands Mannen Team en MartiniPlaza heeft Donar na afloop van het seizoen twee
interlands georganiseerd, op 28 juni en 1 juli tegen respectievelijk Roemenië en Italië. Beide wedstrijden werden
gewonnen.
FIBA-normen
In haar streven naar verdere professionalisering heeft Donar zich uitgesproken voor het zoveel mogelijk toepassen van de
FIBA-normen en -reglementen.
versterken organisatie
Donar heeft dit seizoen haar organisatie verder versterkt. Niet alleen door het aanstellen van een extra bestuurslid, maar
ook door aan het eind van het seizoen op het managementbureau een extra medewerker aan te stellen.

Basketbal Business Club (BBC)/
Sponsoren/Commercie
Seizoen 2017-2018 was op sportief gebied een geweldig seizoen met vele hoogtepunten. Gedurende het seizoen hebben
ruim 200 businessclubleden/sponsoren van Donar kunnen genieten van deze successen. Naast de wedstrijden was er een
volledig programma aan businessclubactiviteiten, met zowel bestaande jaarlijkse als nieuwe businessclubactiviteiten.
Aan het begin van het seizoen werd HEPRO Kunststof Kozijnen gepresenteerd als nieuwe shirtsponsor van Donar. We zijn
blij en trots dat HEPRO zich heeft verbonden aan de club. Ook werd de LED boarding met bijna 40 meter uitgebreid.
Waar eerst de LED boarding zichtbaar was voor de businesstribune en TV camera’s is deze nu ook zichtbaar voor de
publiekstribune. In totaal heeft Donar nu 85 meter LED boarding rondom het veld staan. Hierdoor kan ook de Business
2 Consumer (B2C) markt beter bediend worden.
Het seizoen 2017-2018 was tevens het tweede jaar/ seizoen van StartUp Assist. Een jaar waarin StartUp Assist zich heeft
uitgebreid met nieuwe partners en zich hierdoor verder heeft kunnen ontwikkelen. Vanuit deze ontwikkeling zijn ook de
eerste StartUp’s doorgegroeid naar een BBC-lidmaatschap, waaronder VIP Ski Holiday, Wallpros en Great Waves (voorheen
Slimmer WIFI). Commercieel gezien voor de BBC een seizoen dat helemaal aansluit bij de sportieve successen!
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maatschappelijk
verantwoord ondernemen
Donar is niet alleen sportief bezig maar ook maatschappelijk actief. We krijgen van onze fans, van onze sponsoren zoveel
support dat we het niet meer dan logisch vinden om naast topbasketbal ook nog iets anders terug te geven aan de samenleving. Dat doen we onder andere via het Health-Energizers programma en door het geven van een groot aantal clinics op
basisscholen. In het seizoen 2017-2018 gaf Donar 113 clinics, waarbij we in totaal 4.418 kinderen een onvergetelijke
basketbal-les hebben kunnen geven.
Bij onze clinics zoeken we ook aansluiting met de lokale basketbalverenigingen en zien steeds meer dat de kinderen die
door de clinics enthousiast zijn geworden over onze mooie sport gemakkelijk doorstromen naar deze verenigingen.
Ook heeft het Health Energizers!-kamp weer 14 kinderen gedurende drie dagen in de voorjaarsvakantie intensief laten
genieten van bewegen, gezonde voeding en avontuur. Dit kamp hebben we mede dankzij de steun van de gemeente
Groningen kunnen organiseren. Eveneens hebben we samen met de gemeente Groningen bij vier wedstrijden kaarten
beschikbaar gesteld voor deelnemers aan de Stadjerspas.
Ook 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 (EVTC), waar we als
Donar ook deel van uitmaken. Daarnaast hebben we voor het tweede jaar succesvol samen met de andere EVTC-clubs de
TOPsportdag georganiseerd, een grote sportdag met veel verschillende sporten voor beperkte en niet-beperkte kinderen.
Ook was februari weer de EVTC-topsportmaand, de maand waarin men voor een sterk gereduceerd tarief een passe-partout
kon kopen voor een wedstrijd bij elk van de zes EVTC-topsportclubs.
Voor de jeugd hebben we de Rookieclub. Deze telde dit seizoen 41 leden, die hebben kunnen deelnemen aan activiteiten
als bowlen, een rondleiding bij RTVNoord, een wedstrijdbezoek bij de EVTC-clubs GIJS en FC Groningen en aan karikatuur tekenen. Ook konden de rookies zich opgeven voor een line up bij een thuiswedstrijd van Donar, en deelnemen als
Junior reporter.
Tot slot het Donarfonds. Dit fonds is een onafhankelijke stichting en 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. De jaarlijkse bijdrage van Donar aan het fonds bestaat uit een deel van de recette van
de Play-Off-wedstrijden. Het afgelopen seizoen heeft het Donarfonds de Jeugdclinics op het Holland Nordic Basketball
Tournament mede mogelijk gemaakt. Daarnaast heeft het Donarfonds voor een aantal kinderen die dat zelf niet konden
betalen de deelname aan het STARGO Basketbalkamp gefinancierd.
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Opleidingen en talent
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 basketbal
talenten 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 Nederlandse Basketball Bond.
Donar U18 (mU18)
Nadat RTC Noord had besloten uitsluitend nog als trainingscentrum door te gaan heeft Donar in het seizoen 2017-2018
het mannen U18-team overgenomen. Onder leiding van coaches Lothar Luinge en John Kanon werd in de U18-eredivisie
een verdienstelijke zesde plaats bereikt met 13 overwinningen en 9 nederlagen.
Dutch Talent League (DTL) (mU24)
De DTL is een opleidingscompetitie voor FEB/DBL-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. Rienk Mast, Tim Hoeve,
Daan Maring en Sjoerd Koopmans).
Oud-speler en clubicoon Pete Miller is per ingang van het seizoen 2017-2018 voor drie seizoenen aangesteld als headcoach van de jeugd van Donar. Pete werd als DTL-coach geassisteerd door Michel Houttuin en Stijn Lechner. Daarnaast is
Pete Hoofdcoach van RTC Noord en werkt in die hoedanigheid dagelijks met de jonge talenten van Noord-Nederland.
Donar MU24 won 13 van de 20 wedstrijden, eindigde op de vierde plaats in de competitie en kwalificeerde zich daarmee
voor de Final Four. Daarin werd 2 keer tegen Apollo gespeeld. In Amsterdam werd helaas ruim verloren met 24 punten
verschil. De tweede wedstijd in Groningen werd echter erg goed gespeeld en leek het nog spannend te worden.
Uiteindelijk was de overwinning met 20 punten verschil net niet genoeg om de finale te halen.
Er werd ook nog deelgenomen aan 2 internationale toernooien: in september in Quakenbrück (Duitsland) en met Pasen
het Holland Nordic Basketball Tournament in Groningen.
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FinanciËn
In januari 2019 heeft het bestuur de jaarrekening over 2017/2018 vastgesteld. In februari 2019 is de jaarrekening
voorzien van een samenstellingsverklaring van de accountant.
Het resultaat over het boekjaar 2017/2018 werd negatief beïnvloed door het verplaatsen van Europese wedstrijden wat
heeft geleid tot extra kosten en gederfde recetteopbrengsten. Voorts hebben we als gevolg van blessures de selectie moeten versterken en heeft het ontbreken van wedstrijden in de Play-Offs negatief effect gehad op de Play-Off. Het resultaat
over 2017/2018 is (desondanks) in overeenstemming met de begroting 2017/2018 die door het bestuur aan het begin
van het seizoen was vastgesteld en die door de Raad van Toezicht is geaccordeerd.
Het boekjaar 2017/2018 is afgesloten met een positief resultaat van € 9.092,-. Het vermogen van de stichting per
30 juni 2018 bedroeg: € 73.890,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 2017-2018:
Opbrengsten
(x 1.000)

BEGROOT

REALISATIE

Sponsoren/BBC

976

956

Seizoenkaarten/
recettes

320

454

europa

130

339

Overige inkomsten

153

234

KOSTEn
(X 1.000)
Teams (DBL/DTL)

900

1007

wedstrijden/
trainingen

292

550

OvERHEAD

375

417

12

9

RESULTAAT BOEKJAAR

1.579

1.579

1.983

1.983
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