Groningen, mei 2021.
Beste seizoenkaarthouder,
Het was geen gemakkelijke periode waar we als club doorheen moesten. We hopen desondanks dat we
het huidige seizoen goed kunnen afsluiten en dat we met een goed gevoel naar het volgende seizoen
kunnen uitkijken.
Bovendien gloort er licht aan de horizon. Nu het vaccineren in volle gang is en de eerste versoepelingen een feit zijn,
mogen we voorzichtig weer gaan nadenken over het spelen van wedstrijden mét publiek. We gaan ervan uit dat we
vanaf september met z’n allen in elk geval weer een fantastisch seizoen gaan beleven.
De basis voor topbasketbal in Groningen bent u als seizoenkaarthouder. #Together komen wij door deze tijd van crisis
en door uw steun kunnen we van topbasketbal blijven genieten in Groningen! Bij wijze van waardering en als dank
voor uw steun bieden we de seizoenkaarthouders die hun kaart verlengen daarom graag het volgende:
• Omdat we u ook volgend seizoen graag weer verwelkomen, bieden we uw nieuwe seizoenkaart aan met een
korting van € 15,- t.o.v. de prijs van dit jaar, en zien we af van de prijsverhoging die nieuwe seizoenkaarthouders wel
betalen: u betaalt voor een Seizoenkaart 2021-2022 € 200,- i.p.v. € 235,-. Dezelfde korting van € 15,- geldt ook voor
jeugd- en studentenkaarten. Mocht u kiezen voor een GoldCard1, dan betaalt u € 300,- i.p.v. € 340,-.
•A
 ls blijk van waardering voor de loyaliteit en steun die Donar van u heeft gekregen in deze moeilijke periode – op
welke wijze dan ook – krijgt u bij uw nieuwe seizoenkaart een cadeautje in de vorm van een nieuwe Bobblehead,
als collectors-item.
We zien u volgend seizoen graag terug, als fan èn als mede-eigenaar van onze club. Om samen te genieten van
prachtige “avondjes Donar”. Hoe mooi en spectaculair die avondjes worden, kunt u zelf bepalen. Want hoe meer
seizoenkaarthouders, des te beter het team!
Het verlengen van uw seizoenkaart doet u makkelijk en snel door in te loggen via de link die u van ons in de email
heeft ontvangen. Doet u dat vóór 1 juni 2021, omdat daarna de vroegboekkorting vervalt. Let op: bovenstaande prijzen
zijn inclusief vroegboekkorting.
Tot Donar!
Met vriendelijke groet,
Jannes Stokroos
Voorzitter

Mocht Donar zich onverhoopt niet kwalificeren voor Europees basketbal dan krijgt u een restitutie van € 100,-op uw
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GoldCard. Voor het studententarief geldt een restitutie van € 70,- en voor het jeugdtarief een restitutie van € 35,-.

GOLDCARD
Met de GoldCard bent u verzekerd van uw plaats bij alle wedstrijden die Donar speelt
in MartiniPlaza. Dus alle wedstrijden voor de competitie (BeNeLeague) incl. Play Offs
en voor de Basketball Cup, én voor alle Europese wedstrijden, de Supercup en eventuele
oefenwedstrijden, en de bekerfinale1 als die in ons eigen MartiniPlaza wordt gespeeld.
SEIZOENKAART
De seizoenkaart is geldig bij alle thuiswedstrijden in de competitie (BeNeLeague), de Basketball Cup
(excl. Finale), en Play Offs. Let op: Met een seizoenkaart heeft u GEEN recht op voorrang bij de kaartverkoop
van Europese wedstrijden en u heeft GEEN toegang tot de Supercup.
SEIZOENKAART PLUS EUROPEES
Met de seizoenkaart + Europees bent u verzekerd van uw eigen plek bij alle thuiswedstrijden in de competitie
(BeNeLeague), voor alle Europese wedstrijden, de Basketball Cup (excl. Finale) en Play Offs. Deze kaart geeft
geen toegang tot de SuperCup.
• Voor

de Europese wedstrijden wordt er per wedstrijd een bedrag van € 13,00 (jeugd € 6,50) geïncasseerd.
Let op: u betaalt dit bedrag per wedstrijd, ongeacht of u aanwezig bent of niet.
•D
 e seizoenkaart + Europees is ook geldig voor de Europese Play Offs. Daarvoor geldt hetzelfde bedrag
per wedstrijd.
EUROPEES PASSE PARTOUT
Het Europees Passe Partout geeft toegang tot alle Europese wedstrijden, zonder dat u een seizoenkaart hebt.
Bij iedere wedstrijd heeft u dezelfde zitplaats.
•P
 er Europese wedstrijd wordt er een bedrag van € 14,00 (jeugd € 7,50) geïncasseerd.
Let op: u betaalt dit bedrag per wedstrijd, ongeacht of u aanwezig bent of niet.
•H
 et Europees Passe Partout is ook geldig voor de Europese Play Offs. Daarvoor geldt hetzelfde bedrag
per wedstrijd.
VROEGBOEKKORTING
Als wij uw reservering voor uw seizoenkaart
2021-2022 vóór woensdag 1 juni 2021
ontvangen, dan ontvangt u € 10,- vroegboekkorting. Deze korting geldt voor alle GoldCard
houders en seizoenkaarthouders, zowel
huidige als nieuwe. Bij een verlenging vóór
15 juni houdt u eveneens het recht op uw
eigen plaats.
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PLACERING
Alle GoldCard – en seizoenkaarthouders
beschikken het hele seizoen over een eigen
stoel. De houders van een Europees Passe
Partout hebben ook hun eigen zitplaats.
Deze stoelen zijn beschikbaar op de tribunes
aan de lange zijde, op het balkon en achter
de basket (met uitzondering van de vakken
M, N, T, U en X).

Voor een in MartiniPlaza te spelen bekerfinale kunnen wij geen 100% garantie geven dat u de beschikking heeft over uw eigen plek.
Vanzelfsprekend krijgt u dan een vervangende plek toegewezen van goede kwaliteit.
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PROCEDURE AANVRAGEN SEIZOENKAART
Voor het bestellen van een GoldCard of Seizoenkaart (met of zonder Europees
passe-partout) heeft u keuze uit de volgende opties:
1 	
BEHOUD VASTE STOEL
Als u uw plek wilt behouden dan kunt u dit eenvoudig doen met het klantnummer en
het wachtwoord die in uw e-mail staan, via www.donar.nl/seizoenkaarten. Kies vervolgens
de gewenste kaartsoort en volg de stappen om de reservering verder af te ronden.
2	
VERLENGEN MET WIJZIGING
Wanneer u uw seizoenkaart gewijzigd wilt verlengen (ruilen naar een andere plek, een extra stoel,
of de kaart overdragen aan iemand anders), geef dan het wijzigingsverzoek per email door aan
seizoenkaarten@donar.nl.
BIJZONDERE SITUATIES
• De club behoudt zich het recht voor in uitzonderlijke situaties de GoldCard - en seizoenkaarthouders
een alternatieve plaats toe te wijzen.
• Bij aanvraag van een jeugdkaart t/m 17 jaar dient een kopie van het legitimatiebewijs te worden
meegezonden.
• B
 ij aanvraag van een studentenkaart dient een kopie van een collegekaart te worden meegezonden of
worden nagezonden op het moment van ontvangst van de nieuwe collegekaart (geen kopie studentenkaart dan ook geen korting van toepassing).
3	
BEVESTIGING
	Na verwerking van alle bestelformulieren, sturen wij u rond 1 juli per email een bevestiging van de
seizoenkaarttoewijzing.
4	
BETALING
Betaling van de GoldCards en seizoenkaarten geschiedt in principe via automatische incasso, waarbij u
kunt kiezen uit betaling in één, twee, drie of vier termijnen. Wanneer u online verlengt, kunt u ook met iDEAL
betalen.
5	
ONTVANGST SEIZOENKAART
Medio september informeren we alle seizoenkaarthouders per email over de momenten waarop de
seizoenkaarten opgehaald kunnen worden.

ALLE BELANGRIJKE DATA OP EEN RIJ
Start
verkoop
huidige- en
nieuwe
seizoen-
kaarthouders

Laatste
dag
vroegboekkorting

Laatste
dag
recht op
behoud
eigen stoel

Bevestiging
aanvraag
verwerking
naar uw
emailadres

Automatische
incasso
1e termijn

Dinsdag
4 mei

Dinsdag
1 juni

Dinsdag
15 juni

Eind
juni

Begin
augustus

Automatische
incasso
2e termijn

Seizoenkaart
ophalen,
nadere
informatie
volgt

Begin
Voor de
september start van het
seizoen

Automatische
incasso
3e termijn

Automatische
incasso
4e termijn

Begin
oktober

Begin
november

VRAGEN OF OPMERKINGEN
Heeft u vragen over het verlengen van uw seizoenkaart? Dan kunt u op werkdagen tussen 9:00 uur en 12:00 uur
contact opnemen met met het managementbureau van Donar via 050-721 09 54 of via seizoenkaarten@donar.nl

TICKETPRIJZEN 2021-2022
GOLDCARD

Alle wedstrijden, prijs per kaart

prijs met vroegboekkorting

normale prijs

VOLWASSEN

€ 340,-

€ 350,-

STUDENT

€ 235,-

€ 245,-

JEUGD 5 T/M 17

€ 135,-

€ 145,-

SEIZOENKAART

Alleen competitie (BeNeLeague) incl. evt play offs en beker (m.u.v. finale),
prijs per kaart

prijs met vroegboekkorting

normale prijs

VOLWASSEN

€ 235,-

€ 245,-

STUDENT

€ 160,-

€ 170,-

JEUGD 5 T/M 17

€ 95,-

€ 105,-

EUROPEES

Prijs per wedstrijd, verkrijgbaar t/m laatste poulefase

i.c.m. seizoenkaart

zonder seizoenkaart

VOLWASSEN

€ 13,-

€ 14,-

STUDENT

€ 10,-

€ 11,-

JEUGD 5 T/M 17

€ 6,50

€ 7,50

LOSSE TICKETS

Prijs per ticket

Halve finale Play-offs
Competitie (BeNe & Europa),
Finale Play-offs
domestic, kwartfinale/
Supercup, Basketball Cup
domestic,
halve finale Play-offs cross
(m.u.v. finale), kwartfinale
cross border
border en Europa laatste 16,
Play-offs domestic
en Europa
kwartfinale, halve finale
VOLWASSEN

€ 15,-

€ 19,-

€ 23,50

STUDENT

€ 12,-

€ 15,-

€ 17,50

JEUGD 5 T/M 17

€ 8,-

€ 10,50

€ 12,50

(BeNeLeague)
FAMILIEKAARTEN competitie
excl. Play Offs, Europa en
de Basketball Cup (m.u.v.
Finale)

GEZIN MET 1 OUDER

€ 14,- + € 4,- per kind

GEZIN MET 2 OUDERS

€ 28,- + € 4,- per kind

GROEPEN
Voor groepen van meer dan 10 personen
bieden wij een speciaal tarief. Neem
hiervoor contact op via: info@donar.nl

TOESLAGEN
iDEAL:
Kassaverkoop:

€ 1,- per transactie (zowel losse tickets als Goldcard/ Seizoenkaart)
€ 1,- per kaartje (balie MartiniPlaza en in FORUM/Groningen Store)

Word nu lid voor
slechts € 10,per seizoen!
donar.nl/rookieclub

SUPPORTERSVERENIGING

95

Na anderhalf jaar afwezigheid verwachten we als
supporters aan het begin van 2021-2022 te kunnen
terugkeren in MartiniPlaza. Waar de spelers het een
heel seizoen zonder de steun van de fans moesten
doen. En wat hebben we elkaar gemist in de hal. Het
applaus, het gejuich, het geschreeuw en getrommel.
De vlaggen, de banners. En wat was het jammer dat
we de ploeg niet achterna konden reizen naar de uitwedstrijden. Er zijn dan ook veel minder activiteiten
geweest dan gebruikelijk. Wel kregen onze leden een
mondkapje, een lot en daarnaast hoeven de huidige
leden in het komende seizoen geen contributie te betalen. Bij de start van de BeNeLeague willen we graag
weer knallen. We hebben laten zien dat de steun voor
de club en het team onvoorwaardelijk is. En we hunkeren naar al die dingen die het beleven van basketbal
extra leuk maken. Voorpret op de wedstrijd, even naar
de Fanshop, een verhoogde hartslag op de tribune,
de high-fives met spelers, nabeschouwen met een
drankje in de hand. En toeleven naar de climax in de
beker, de competitie, de BeNeLeague en in Europa.
We hebben er heel veel zin in. Tot Donar!
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svdonar.nl

TIEN REDENEN OM LID TE WORDEN!
SV DONAR…

• is officieel vertegenwoordiger van de fans
richting de club
• is voorvechter van eigen supportersruimte
in MartiniPlaza
• zorgt met trommels en vlaggen voor extra sfeer
tijdens de wedstrijden
• houdt elk jaar drie evenementen waarvan
één met spelers
• verzorgt ticketverkoop uitwedstrijden play-offs
en Europees
• organiseert busreizen naar uitduels bij
voldoende belangstelling
• heeft inspraak rond het seizoenkaartbeleid
en ticketverkoop
• praat mee over eerste training, Open Dag
en seizoenafsluiting
• organiseert acties met de officiële Fanshop
van Donar
• verloot losse tickets onder de leden bij
thuisduels in het reguliere seizoen

WORD LID!
Om de stem van de fans letterlijk en figuurlijk zo
luid mogelijk te laten klinken, zou iedere supporter
lid moeten worden van de SV Donar. Aarzel niet
langer en word lid voor €15,- per seizoen of
(maximaal) €30,- per gezin. Ruim 300 fans gingen
je al voor. Ga voor meer informatie, of om direct lid
te worden, naar de website www.svdonar.nl

