
MERKMANIFEST  
DONAR 2025

MET  
TOPPRESTATIES  
VERBINDEN WIJ 
MENSEN

MET EEN DOORKIJK 
NAAR 2030



MET TOPPRESTATIES  
VERBINDEN  
WIJ MENSEN

Donar staat voor de begrippen TROTS, SAMEN en 

MEER DAN BASKETBAL. Donar wil de beste zijn en weet 

dat je dit alleen samen kunt bereiken. Het succes op 

het veld en in de organisatie vertaalt zich naar een 

groei van de businessclub en het aantal fans. En de 

groei van de businessclub en het aantal fans vertaalt 

zich naar meer budget en daardoor een grotere kans 

op succes. 

Maar het is daarnaast het besef dat een avondje 

Donar meer is dan alleen de wedstrijd zien: het is  

ook entertainment en vermaak, goede informatie- 

voorziening, aantrekkelijke merchandising,  

vriendelijke en behulpzame vrijwilligers en een  

prachtige spelersopkomst. In de pauzes en de  

time-outs zijn er cheerleaders en is er show en  

entertainment. 

Basketball Business Club (BBC) leden ontmoeten 

elkaar rondom de wedstrijd in de Topsportlounge, de 

andere fans ontmoeten elkaar op de tribune (waar 

de seizoenkaarthouders een vaste plek hebben) en 

voor en na de wedstrijd bij een drankje in het suppor-

tershome of in de fanshop.  

Donar staat ook voor sportief en respectvol met 

elkaar omgaan, je gaat er met plezier met je kinderen 

heen. Donar ‘pakt’ je. Je voelt je er thuis. 

KORTOM: DONAR VERBINDT MENSEN.  

HET DONARGEVOEL… ALS JE EEN KEER GEWEEST  

BENT, WIL JE WEER: #WEAREDONAR.

WIJ ZIJN DONAR



“DISCIPLINE IS DOING
WHAT HAS TO BE DONE,
WHEN IT HAS TO BE DONE, 
AS WELL AS IT CAN BE  
DONE, AND DOING IT THAT 
WAY ALL THE TIME.” 
Bob Knight

Op het veld, maar ook daarbuiten. We verbinden  

onze fans, onze sponsors en creëren trots in Stad  

en Ommeland. Daarbij is het besef nadrukkelijk aan-

wezig dat die verbinding niet vanzelf ontstaat. Daar 

zijn elke dag topprestaties voor nodig: natuurlijk van 

de spelers en de technische staf, maar ook van het 

bestuur, het managementbureau, alle commissies en 

vrijwilligers binnen Donar die zich bezighouden met 

het begeleiden, binden en boeien van supporters en 

sponsors. Donar weet dat de ketting zo sterk is als de 

zwakste schakel: alleen als we samen – ieder op zijn 

eigen vakgebied – een topprestatie leveren, kunnen 

we onze ambities waarmaken. We hebben elkaar 

nodig: #TOGETHER.

Onze ‘why’ (Met topprestaties verbinden wij mensen) 

sluit ook aan op de sportieve ambities van Donar: in 

de BNXT League en de Basketball Cup altijd de finales 

willen halen en Europees de Basketbal Champions  

League halen óf in de FIBA Europe Cup de fase van  

de Play-offs. Hiervoor is een hoger budget nodig en 

hogere kwaliteit van organisatie en van spelers. We 

kijken bij het leveren van topprestaties niet alleen 

naar vandaag en morgen, maar ook naar de top-

prestaties over tien jaar: hiervoor willen we partners, 

sponsoren en fans langdurig aan ons binden.

‘Met topprestaties verbinden wij mensen’ is boven-

dien een prachtig toetsingskader voor de inzet van 

al onze teams, commissies, vrijwilligers, betaalde 

medewerkers en het bestuur. Stel jezelf als team en 

als persoon regelmatig de vraag: ‘Hoe kan ik op mijn 

gebied een topprestatie leveren? Doe ik wat ik doe  

op de toppen van mijn kunnen? Wat kan er beter?  

Hoe dan? En draagt wat ik doe bij aan het verbinden 

van mensen?’

DONAR VERBINDT



KERNWAARDEN
BIJ DONAR STAAN  
DRIE BEGRIPPEN  
CENTRAAL:

WE KUNNEN ZE OOK LEZEN ALS ÉÉN AMBITIE:  
SAMEN DUURZAAM EXCELLEREN.

• SAMEN
• DUURZAAM
• EXCELLEREN

SAMEN

DUURZAAM

EXCELLEREN

Of beter: #together, is de basis van alles wat we doen. We zijn een team. Dat geldt 

intern: de spelers op het veld, de commissies, de vrijwilligers, het bestuur. Maar dat 

geldt ook extern: we gaan verbindingen aan met supporters, met sponsors, met  

andere stakeholders en met de maatschappij. Het is de overtuiging dat je samen  

meer bereikt dan ieder afzonderlijk. Het is de ‘verbinding’ uit onze ‘why’.

Duurzaam staat voor langdurig, structureel en beklijvend. Donar wil aan de top staan: 

niet alleen dit jaar, maar ook volgend jaar en over tien jaar. Dat betekent dat we op alle 

domeinen - sportief, commercieel, marketing/communicatie en maatschappelijk -  

werken aan een structuur voor deze lange termijn. Duurzaam betekent ook dat we in 

de verbindingen die we leggen, streven naar een situatie waar beide partijen profijt 

van hebben. Want alleen dan ontstaat een langdurige en dus duurzame verbinding.

We willen topprestaties leveren, op het veld, maar ook daarbuiten. En dat definiëren 

we niet op Nederlands niveau, de hogere Europese normen zijn voor ons de standaard. 

Excelleren betekent de beste willen zijn, continu verbeteren, niet te snel tevreden zijn 

en je verantwoordelijkheid nemen voor de kwaliteit. Het is elkaar motiveren om beter 

te worden en elkaar aanspreken als het niet goed genoeg is. Samen bouwen we aan 

het sterkste team!



DONAR IS DÉ BASKETBALCLUB VAN NEDERLAND. DONAR IS  
TOPSPORT. DONAR IS TOPVERMAAK. HET BESTE BASKETBAL  

VAN NEDERLAND BIJ DE MEEST PROFESSIONELE BASKETBAL-
CLUB LEVERT JE EEN TOPAVOND OP.

“ WE ZIJN  
KLAAR VOOR DE  
VOLGENDE STAP”
RANDVOORWAARDE VOOR MET NAME 
ONZE SPORTIEVE EN COMMERCIËLE 
AMBITIE IS HET OP TERMIJN  
REALISEREN VAN EEN TOPSPORTHAL 
DIE ALTIJD BESCHIKBAAR IS  
VOOR DONAR.

“ SOME PEOPLE WANT IT TO HAPPEN, 
SOME WISH IT WOULD HAPPEN, AND 
OTHERS MAKE IT HAPPEN.” 
Michael Jordan



Donar staat voor teamwork, waarin niemand belangrijker is dan een ander en 

iedereen zich voor de ander wegcijfert. Samen hard werken. Als je van Donar wilt 

winnen, moet je ons hele team verslaan; niet slechts één of twee sterspelers uit-

schakelen. Deze sportieve stijl stelt ons in staat topprestaties te leveren.

WAT WILLEN WE OP SPORTIEF GEBIED BEREIKEN

•  BNXT League: structureel halen van finales om de 

Basketball Cup, het Nederlandse kampioenschap  

(en dus regulier spelen van de Supercup), en het 

BNXT-kampioenschap; daarmee het  recht  

verdienen om Europees te spelen (bij voorkeur 

Basketball Champions League).

•  Basketball Champions League: incidenteel halen 

tot 2025, vanaf 2025 structureel meedoen.

•  FIBA Europe Cup: de poule fases overleven. 

•  Home Grown/Nederlandse spelers: beste spelers 

van eigen opleiding en beste van buiten bij de  

contractspelers. Bij de eerste negen contract-

spelers altijd minimaal één speler uit eigen  

opleiding/regio.

WAT IS DAAR VOOR NODIG: 

•  Een topsporthal met betere beschikbaarheid dan  

de huidige Middenhal in MartiniPlaza, te realiseren  

uiterlijk in 2030, als onderdeel van de doorontwik-

keling van MartiniPlaza.

•  Een permanente eigen trainingshal waar ook onze 

jeugdteams en de leden van de Basketball  

Academy RTC Noord kunnen trainen.

• Kwalitatieve groei van ons team en onze organisatie.

•  Een topcoach, die “topprestaties” kan vertalen in 

spel en spelers, en in het opleiden van coaches  

uit de regio.

•  Versterken van de basketbalcultuur in de regio en in 

Nederland door het structureel geven van clinics,  

het ondersteunen van het Basketball Academy RTC 

Noord en opleidende verenigingen in de regio, en  

het ondersteunen en faciliteren van de Nationale 

teams. 

SPORTIEVE BELEVING

“I LOVE SEEING MY TEAMMATES  
SUCCEED. THAT’S WHAT I GET MORE EXCITED 

ABOUT THAN ANYTHING.”
LeBron James



ZAKELIJKE BELEVING

Donar verbindt overheden, onderwijs en het bedrijfsleven. In die verbinding staat gelijkwaardigheid 

centraal, of je nu hoofdsponsor, partner, bussinessclublid of starter bent. Via de verbinding samen de 

volgende stap zetten, dat is de kracht van Donar. Donar biedt daarbij een meerwaarde die verder gaat 

dan het gezamenlijk bezoeken van de wedstrijden. 

Onze uitdaging is om onze commerciële inkomsten te laten groeien, want dat is nodig voor onze  

sportieve ambities, terwijl de businessclub qua omvang niet onbeperkt kan groeien. De vraag is dus:  

hoe kunnen wij meer waarde bieden aan onze leden zodat zij meer willen en kunnen bijdragen?

WAT WILLEN WE OP ZAKELIJK GEBIED BEREIKEN

•  Het bevorderen van de economische positie van de 

regio, niet alleen door de bijdrage aan  

het “culturele aanbod”, maar ook door bedrijven 

(speciaal ook starters) met elkaar te verbinden.

• Stabiele hoofdsponsor werven voor langere termijn.

•  Brede basis van Partners / Stersponsoren  

uitbouwen voor meerdere jaren.

•  Binden en boeien van een brede basis van de  

Business-clubleden.

WAT IS DAAR VOOR NODIG: 

•  Activiteiten voor de Businessclub continueren met 

meer focus op onderling verbinden en verbreden.

•  Relatiebeheer met de huidige stakeholders  

intensiveren.

•  Aan ons verbinden van nieuwe partijen en  

organisaties.

•  Commercieel betrekken van andere stakeholders 

(gemeente, provincie, BNXT League- en  

Energy Valley Topclubs, etc.). 

•  Het (door-)ontwikkelen en in de markt zetten  

van nieuwe producten, zoals Donar for Local.

•  Bijdragen aan economische doelstellingen stad en 

regio via Start Up Assist, voor verschillende  

sectoren. 

•  Een podium bieden voor Business to business  

(B2B) relaties.

•  Een middel zijn voor Business to consumer (B2C) 

contactmomenten, onder meer via videoproducties,  

ten behoeve van videoprojectie op de schermen bij 

de wedstrijd, en om te delen via website en social 

media.

•  Een podium en middel zijn voor maatschappelijke 

activiteiten.

•  Uitbreiden/herverdeling Middenhal indeling en  

capaciteit doelgroepen, vooral i.v.m. het faciliteren 

van de groei van de BBC.



Donar heeft van oudsher een grote schare trouwe supporters, die er bovendien om bekend staat  

‘deskundig’ te zijn. Sinds de verhuizing naar de huidige Middenhal in MartiniPlaza is deze groep steeds 

groter geworden, in een periode die Donar sportief veel heeft gebracht. In deze periode is ook de 

GoldCard geïntroduceerd voor de trouwste fans, die daarmee ‘particuliere sponsor’ van de club zijn 

geworden. Daarnaast is ook steeds meer aandacht gegeven aan de bredere beleving van een compleet 

avondje uit. De beleving is maximaal in de wedstrijden die er toe doen en waarvan op voorhand de uit-

slag niet is te voorspellen. Er is sprake van een toegenomen populariteit van de Europese wedstrijden 

die Donar het afgelopen decennium heeft gespeeld: de Europese ambitie van Donar past bij de behoef-

te aan het spelen van meer spannende en beslissende wedstrijden. Ook de overgang naar de BNXT 

League sluit hier op aan.  

WAT WILLEN WE OP FANGEBIED BEREIKEN

•  Verder verhogen van de sfeer voor, tijdens en na de 

wedstrijden.

•  Meer binding met het publiek, niet alleen rond de 

wedstrijden, maar ook daarbuiten. 

• Meer binden van jong publiek. 

• Vaker een uitverkochte hal.

•  Meer exposure via (nationale) televisieuitzendingen.

•  Creëren van een robuuste en stevige basis van  

vaste fans met voldoende ruimte om nieuwe  

fans te ontvangen. 

WAT IS DAAR VOOR NODIG: 

•  Een competitieformat met een goede spreiding  

van uit- en thuiswedstrijden, van doordeweekse en 

weekendwedstrijden, met ook een aantal  

wedstrijden overdag. 

•  Een competitieformat met daarin zoveel mogelijk 

spannende wedstrijden.

•  Omlijsting van wedstrijden verder aankleden, onder 

andere door betere horecafaciliteiten in de hal zowel 

voor als na de kaartcontrole. 

•  Functionaliteit van de seizoenkaart upgraden met 

onder andere een horecategoed.

•  Verbinden van jonge doelgroepen aan Donar, niet 

alleen schooljeugd (bijvoorbeeld via de clinics), 

maar vooral ook studenten, en onderzoeken of een 

aangepaste zaalindeling daar aan bij kan dragen.

• Professionele en heldere communicatie.  

•  Betrokkenheid voor en na de wedstrijd vergroten, 

bijvoorbeeld met de donar game info app. 

•  Betrokkenheid niet alleen in de hal, maar ook 

daarbuiten, bijvoorbeeld door het entertainment 

via social media te delen, en door Donarmarketing 

waardoor ook iemand die nog nooit bij een wedstrijd 

is geweest Donar-merchandise koopt.

•  Proactief ambassadeursschap van alle bij Donar 

betrokkenen in hun eigen community.

•  Verder professionaliseren van de onze videoperfor-

mance, onder meer via eigen content, ten behoeve 

van videoprojectie op de schermen bij de wedstrijd, 

en om te delen via website en social media.

•  Het creëren van meer Donargevoel in MartiniPlaza, 

zoals met een Hall of fame, waar geen “kale delen” 

zonder Donarbeleving meer zijn (zoals in de gang 

naar de kaartcontrole).

FANBELEVING



Donar is meer dan een basketbalclub. Voor veel mensen is het een stukje van hun identiteit. En Martini-

Plaza een stukje thuis. Voor Stad en Ommeland is Donar een uithangbord, het bewijs dat het hier geen 

saaie bedoening is, maar een plek waar je goed kunt presteren, lekker kunt wonen en je niet hoeft te 

vervelen. Waar je trots op kunt zijn. 

Voor Donar is het vanzelfsprekend dat ze niet alleen sportief maar ook maatschappelijk actief is. 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.

WAT WILLEN WE OP MAATSCHAPPELIJK  GEBIED BEREIKEN

•  Bevorderen van de sociale cohesie en de trots  

van stad en regio.

•  Bevorderen van beweging, breedtesport en  

gezondheid in de regio. 

•  Het verduurzamen/vergroenen van de organisatie/

het product Donar. 

•  Het bieden van een plaats voor persoonlijke  

ontwikkeling. 

WAT IS DAAR VOOR NODIG: 

•  Bieden van stageplekken aan studenten van de 

universiteit, hbo- en de mbo-instellingen. 

•  Bieden van plaatsen aan vrijwilligers, en  

verstrekken van Europass-certificaten op basis  

van de verrichte werkzaamheden.

•  Het organiseren van clinics in onder meer het  

regionale onderwijs om kinderen bewust te maken 

van gezondheid, beweging, sporten en voeding  

(o.a. via programma Tijd voor toekomst, voor  

verlengde schooldagen op basisscholen in de  

provincie Groningen).

•  Het organiseren van clinics in samenwerking met 

regionale maatschappelijke instellingen voor 

specifieke doelgroepen.

• Health Energizers!-programma (kamp en clinics).

•  Het promoten van de regionale basketbalclubs om 

op deze manier meer kinderen te laten basketballen.

•  Het bieden van een platform voor de regionale bas-

ketbalclubs middels een breedtesportconvenant, 

en ondersteuning van deze clubs door ze te laten 

participeren in onze kleding- en schoenen-deals. 

•  Het co-financieren van het Donarfonds voor finan-

ciële ondersteuning van regionale maatschappelijke 

projecten op het gebied van jeugd, bewegen en 

gezondheid.

•  Maatschappelijke acties en/of organisaties in staat 

stellen om Donar als podium te gebruiken om hun 

doelen te helpen behalen.

•  Optreden van spelers voor maatschappelijk verant-

woorde doelen, zoals promotieactiviteiten gericht 

op gezondheid, armoedebestrijding, bewegen, etc.

• Deelname aan platform Groningen Vitaal. 

•  Deelname aan het Gronings Provinciaal  

Beweegakkoord. 

• Reduceren van de milieudruk van Donar.

MAATSCHAPPELIJKE BELEVING



ORGANISATIE EN GOVERNANCE

Donar bestaat uit een vereniging (Donar Groningen) en twee stichtingen (Stichting Prof Basketbal Gronin-

gen en Stichting Basketball Bussiness Club), bestuurlijk met een personele unie en heeft een Raad van 

Toezicht. De organisatievorm van Donar moet passen bij en ondersteunend zijn aan de omvang en fase 

waarin Donar verkeert: de organisatie moet in kwaliteit in al haar facetten meegroeien met de sportie-

ve ambities. Onze sportieve ambities vragen om een hogere kwaliteit en een hogere kwaliteitscontrole. 

Hierbij geldt dat elkaar controleren geen blijk van wantrouwen is, maar juist staat voor een gezamenlijke 

ambitie om met elkaar topprestaties te leveren.

WAT WILLEN WE OP ORGANISATIEGEBIED BEREIKEN

•  Goede en stabiele bureauorganisatie, uitgerust met 

moderne management-tools.

•  Bestuurs- en organisatievorm passend bij de fase 

van de organisatie.

• Goede en stabiele groep medewerkers/vrijwilligers.

• Ondersteunende commissies voor specifieke taken.

WAT IS DAAR VOOR NODIG: 

•  Collegiaal bestuur, breed samengesteld, met de 

vereiste kennis en competenties.

•  De overgang van het model bestuur - Raad van  

Toezicht naar een directie - Raad van Toezicht- 

model. 

•  De medewerkers en vrijwilligers betrokken houden 

door vaak bijeenkomsten te organiseren om ver-

schillende geledingen van de organisatie met elkaar 

te verbinden, en ook het team hierbij te betrekken.

•  Duidelijke en goed vastgelegde afspraken over wie 

waar op welk moment verantwoordelijk voor is.

• Goed werkgeverschap.

•  Ondersteunende leden of commissies voor  

specifieke taken.

•  Verbinding op kennis-, activiteiten- en/of  

organisatieniveau met de Energy Valley Topclubs.

•  Tussen de verschillende geledingen van de  

organisatie beter samenwerken op projectbasis. 

“THE STRENGTH OF THE TEAM IS EACH  
INDIVIDUAL MEMBER. THE STRENGTH OF  

EACH MEMBER IS THE TEAM.”
Phil Jackson



FINANCIEEL

Donar heeft net als elke andere organisatie middelen nodig om haar activiteiten te kunnen ontplooien. 

Middelen die effectief en efficiënt ingezet moeten worden om zo optimaal mogelijk de doelstellingen  

van de organisatie te dienen. Stabiliteit, groei en verantwoord ondernemerschap zijn hierin de  

sleutelwoorden. 

WAT WILLEN WE OP FINANCIEEL GEBIED BEREIKEN

• Jaarlijkse groei van het budget met 5%.  •  Een stevig eigen vermogen (minimaal 10%  

van de exploitatie).

WAT IS DAAR VOOR NODIG: 

•  Robuuste jaarlijkse financiële cyclus met begroting 

en verantwoording, voorzien van accountants-

verklaring, die getoetst en geaccordeerd wordt  

door de Raad van Toezicht en overlegd wordt aan de 

BNXT League. 

•  Realistisch begroten, sober en doelmatig uitgeven, 

kosten beheersen.

•  Continue toetsing van en permanent inzicht in de 

financiële stand van zaken.

•  Risico’s spreiden, creëren van zoveel mogelijk pijlers 

onder de begroting, niet afhankelijk zijn van één 

grote sponsor. 

“WHEN YOU THINK YOU HAVE DONE ENOUGH,
DO A LITTLE MORE, BECAUSE SOMEONE OUT THERE

IS WORKING HARDER THAN YOU.”
Larry Bird




