
COMMUNICATIE
Als club communiceren we met onze achterban en omgeving. Dat doen we op veel  
verschillende manieren. Op deze pagina een uitleg op welke wijze Donar communiceert. 

HET BELANG VAN GOEDE COMMUNICATIE 
Ons voornaamste ‘product’ is het avondje of middagje Donar in MartiniPlaza. Topsport in een fantastische ambiance en een 
prima sfeer. Met hoe meer mensen we daar zijn, hoe leuker en beter het ‘product’. Dus is het voor de club van levensbelang om 
fans en bedrijven aan zich te binden. Positieve, zorgvuldige en frequente communicatie met de achterban en omgeving is het 
belangrijkste middel om dat gevoel van verbondenheid te creëren. Daarom steekt ons Donar veel tijd en energie in de commu-
nicatie met de fans en andere belanghouders. Met een breed palet aan communicatiemiddelen en -kanalen. Deze worden voor 
het grootste gedeelte georganiseerd en gevuld door vrijwilligers. Vaak op onmogelijke tijden en onder grote tijdsdruk. Donar is 
er trots op een club te zijn waar dat (bijna) normaal wordt gevonden. 

PERS EN ANDERE MEDIA
Donar geeft regelmatig persberichten uit die door de verschillende media al dan niet worden overgenomen. Soms letterlijk, 
soms in samenvatting of met een eigen interpretatie. De mediapartners van Donar (Dagblad van het Noorden en RTV Noord) 
krijgen vaak de primeur van belangrijk nieuws. Af en toe zijn er ‘meets & greets’ tussen media en de coach plus spelersgroep, 
meestal voorafgaand aan belangrijke wedstrijden.

SOCIAL MEDIA
Zaken die heel actueel zijn en waarvan we graag willen dat Donar het nieuws als één van de eersten brengt, communiceren 
we via onze social media (Twitter, Facebook en Instagram). Zoals tussen- en eindstanden van wedstrijden. Maar bijvoorbeeld 
ook nieuws over een nieuwe speler of sponsor. Waarbij je wel moet bedenken dat Donar dat soort nieuws alleen maar kan 
brengen als de handtekeningen gezet zijn. Andere media kunnen het zich veroorloven om ‘geruchten’ te verspreiden, maar 
Donar zelf natuurlijk niet.

SITE EN NIEUWSBRIEVEN
Daarna verspreiden we dat nieuws meestal ook nog via de eigen site en via de digitale nieuwsbrieven. Maar sommige social 
media nieuwsfeiten zijn zo snel oud nieuws dat het geen toegevoegde waarde meer heeft om ze via de andere kanalen te 
verspreiden. En dan doen we het dus ook niet. Op de site en in de nieuwsbrieven staat daarnaast ander nieuws dat wat meer 
ruimte nodig heeft (zoals wedstrijdverslagen) of nieuws dat minder actualiteitswaarde heeft. Met nieuws over blessures e.d. 
zijn we heel terughoudend, ook om geen verwachtingen te wekken die niet waargemaakt kunnen worden. We doen het wel, 
maar altijd met respect en oog voor de belangen van de direct betrokkenen. Er zijn twee versies van de nieuwsbrief:  
de gewone en die voor BBC-leden. De laatste heeft dezelfde inhoud als de eerste met daarbij ook nog nieuws over de vele 
BBC-activiteiten en nieuwtjes over de bedrijven/organisaties van BBC-leden. Je kunt je (gratis) abonneren op de Nieuwsbrief 
via onze site.

PROGRAMMABOEKJE EN DONARMAGAZINE
Bij elke thuiswedstrijd kun je voor één euro een programmaboekje kopen met daarin een voorbeschouwing, een achtergrond-
artikel of interview, teamfoto’s en line-ups van Donar en de tegenstander en een column. Goldcard houders ontvangen het 
programmaboekje gratis. Met het nummer op je boekje maak je kans om deel te nemen aan de Internoord Travel Shooting 
Game die gespeeld wordt in de pauzes van de thuiswedstrijden. Ook verschijnt er elk seizoen een Donar Magazine.  
Deze glossy met leuke interviews en prachtige foto’s is gratis voor iedereen beschikbaar!

MAIL
We weten dat de digitale Nieuwsbrieven niet altijd even goed worden gelezen. En we weten ook dat niet iedereen dagelijks 
onze site bezoekt. Daarom communiceren we heel soms ook per mail als er echt iets groots en of dringends te melden is. 



DONARTV EN LIVESTREAM / LIVE TV
DonarTV verzorgt na elke thuiswedstrijd interviews met de meest opvallende spelers en natuurlijk met de coach. DonarTV 
probeert ook zoveel mogelijk aanwezig te zijn bij Europese uitwedstrijden met sfeerreportages en interviews. Elke wedstrijd in 
MartiniPlaza is ook te zien via een livestream van RTV Noord, Sport Noord en/of Ziggo Sport. Dankzij deze unieke samenwer-
king kunnen ook fans die ver weg wonen of op vakantie zijn Donar volgen. En ook voor de fans die om gezondheidsredenen 
niet in de zaal kunnen zijn, is dit natuurlijk een uitkomst.

FANDAG EN ANDERE LIVE CONTACTMOMENTEN
Een of meer keren per seizoen organiseert Donar een voor iedereen toegankelijke avond of middag waarop je vragen kunt 
stellen aan de voorzitters van Donar en van de Supportersvereniging Donar, het bestuurslid technische zaken, de coach en de 
aanvoerder.

GOED NIEUWS EN SLECHT NIEUWS
Donar wil open en transparant communiceren, niet alleen over de zaken die goed gaan maar ook over tegenslagen en teleur-
stellingen. Behalve als er andere partijen of personen bij betrokken zijn die dat (om hun moverende redenen) niet willen. Dan 
respecteren we dat natuurlijk. Maar openlijke kritiek op de eigen spelers, coaches of andere clubmedewerkers zul je niet zien 
op en in de eigen media van Donar. Dat zou natuurlijk ook wel heel raar zijn. En gelukkig hoeft dat ook niet, want dat doen 
andere media wel.

 
 


