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DE DUURZAME MEERwAARDE  
vAN EEN AvONDJE DONAR



vOORwOORD
Natuurlijk staat Donar voor een avondje topsport en vermaak. Maar er is meer. Donar is een instituut in de Groningse 
(Stad en regio) samenleving en wil die positie inzetten om een maatschappelijke rol van betekenis te spelen.

Donar is onderdeel van de Groningse identiteit. Bewoners van Stad en Ommeland zien en voelen dat Donar de Groning-
se kernwaarden van nuchterheid, hard werken, ‘nait soez’n moar doun’ en onderlinge verbondenheid personifieert. Een 
gezonde en goed geleide organisatie, basketbal dat gestoeld is op hard werken en teamspirit en een bijdrage leveren aan 
de promotie, economie en leefbaarheid van onze regio. Dat is Donar.

Onder de Groningse nuchterheid schuilen veel emoties. Een avondje Donar is de gelegenheid om die emoties te tonen.  
Op een uitbundige maar toch beschaafde manier. Topsport en vermaak voor het hele gezin, van generatie op generatie, 
voor arm en rijk, voor Studjer en Stadjer. Samen overwinningen vieren, samen pijn lijden bij verlies. De beroemde en 
beruchte zesde m/v in MartiniPlaza is een uniek fenomeen in de Nederlandse sportwereld!

De club wil vanuit een gezonde financiële en organisatorische basis ook potten breken in Europa. Gewoon omdat je  
ambities hoort te hebben, maar ook om stad en regio te promoten en zo de regionale economie een duwtje in de rug te 
geven. Want een gezonde regionale economie is weer goed voor de club. Zo is die cirkel rond. Daarom hecht Donar aan 
een grote en brede Basketbal Business Club en aan langdurige en goede relaties met partners en sponsoren.  
Een win-winst verhouding!

Dat doen we in ons eentje, maar als het even kan ook samen met de andere grote sportclubs in Groningen. Want samen 
sta je sterker. Een mooi voorbeeld daarvan is de samenwerking met Lycurgus, NIC en FC Groningen in de Energy Valley 
Top Club. 
 
Donar onderneemt ook maatschappelijk. Honderden clinics per jaar op basisscholen, het Health Energizers! kamp en het 
Donarfonds zijn zomaar een paar voorbeelden. De club wil een bijdrage leveren aan de leefbaarheid en gezondheid van de 
jeugd in buurten, wijken, dorpen en Stad. Donar is meer dan zo maar een basketbalwedstrijdje, Donar is een wezenlijk  
onderdeel van de noordelijke samenleving. We richten ons daarbij vooral op de jeugd. Want samen hebben we de toe-
komst! Daarom ondersteunen we ook de ontwikkeling van jeugdige basketballers (m/v) op tal van manieren. Bijvoorbeeld 
door het Regionaal Talenten Centrum en de Basketbalschool te promoten en te ondersteunen. Want talent uit eigen regio 
opleiden en de kans te geven om bij Donar nationaal en internationaal door te breken is natuurlijk een droom die het 
verdient om werkelijkheid te worden.

Die droom en onze andere ambities gaan we met Groningse nuchterheid en noordelijk doorzettingsvermogen stap voor 
stap vorm en inhoud geven. Want we zijn nog lang niet klaar! Aan de slag dus. Doet u mee?

Gert Kiel
Voorzitter Donar



wAT IS DONAR 
• Topbasketbal op het hoogste niveau in Nederland.
• Een podium voor B2B relaties.
• Een middel voor B2C contactmomenten.
• Een podium en middel voor maatschappelijke activiteiten.
• Donar betekent een totale beleving: topsport, spanning en spektakel.

MISSIE 
•  Donar staat voor basketbal op het hoogste niveau in Nederland en voor een structurele deelname aan  

Europese basketbalcompetities. 
• Wij spelen met spelers uit onze eigen opleiding, aangevuld met de besten ‘van buiten’. 
•  Donar wil maatschappelijke betrokken zijn, beweging en gezondheid bij de jeugd bevorderen en basketbal als  

breedtesport stevig neerzetten in Groningen en omstreken.

KERNWAARDEN 
• Betrokken en Trots.
• Gedreven en Ambitieus.
• Energiek en Duurzaam.
• Geworteld in de regio.

STRATEGIE 
Het ontwikkelen en onderhouden van een goede en gezonde organisatie op de volgende onderdelen:

Sportief
•  Presteren op het hoogste niveau in Nederland. Elk seizoen minimaal één prijs winnen en daarmee het  

recht verdienen om Europees te spelen. Voor 2020 “overwinteren” in Europa. 
• Team met kern van goede Nederlandse spelers van wie een aantal uit de eigen opleiding/regio komt.
• Topcoach, die de visie van de club kan vertalen in spel en spelers.
• Structureel ondersteunen van het Regionaal Trainings Centrum en opleidende verenigingen in de regio.
• Ondersteunen/faciliteren van de Nationale teams. 

FINANCIEEL
• Een stevig eigen vermogen (minimaal 10% van de exploitatie).
• Realistisch begroten, sober en doelmatig uitgeven.
• Risico’s spreiden, creëren van zoveel mogelijk pijlers onder de begroting, niet afhankelijk zijn van één partij. 
• Continue toetsing van de financiële stand van zaken.

COMMERCIEEL
• Stabiele hoofdsponsor voor langere termijn binden en behouden.
• Brede basis van Partners / Stersponsoren voor meerdere jaren.
• Binden en boeien van een brede basis van de Business clubleden (BBC & BNBC-leden).
• Activiteiten voor de Business club continueren.
• Relatiebeheer van de huidige stakeholders.
• Acquisitie van nieuwe partijen en organisaties.
• Commercieel betrekken andere stakeholders (gemeente, provincie, FEB- en Energy Valley Topclubs, etc.). 
• Het (door-)ontwikkelen van nieuwe ‘producten’.



MAATSCHAPPELIJK
•  Het organiseren van 250-300 clinics per jaar in het regionale onderwijs om kinderen bewust te  

maken van gezondheid, beweging, sporten en voeding.
• Het promoten van de regionale basketbalclubs om op deze manier meer kinderen te laten basketballen.
• Het organiseren van clinics in samenwerking met regionale maatschappelijke instellingen voor specifieke doelgroepen.
•  Het co-financieren van het Donarfonds voor financiële ondersteuning van regionale maatschappelijke projecten op het 

gebied van jeugd, bewegen en gezondheid in de regio.
•  Maatschappelijke acties en/of organisaties in staat stellen om Donar als podium te gebruiken om hun doelen te helpen 

behalen.
• Het verduurzamen/vergroenen van de organisatie/het product Donar.  

ORGANISATIE EN GOvERNANCE
• Goede en stabiele groep medewerkers/vrijwilligers.
• Goede en stabiele bureauorganisatie, uitgerust met moderne management-tools.
• Collegiaal bestuur, breed samengesteld, met de vereiste kennis en competenties.
• Raad van Toezicht, op de langere termijn doorgroeien naar een directie-RvT model. 
• Ondersteunende commissies voor specifieke taken.
• Duidelijke en goed vastgelegde afspraken over wie, waar en op welk moment verantwoordelijk voor is.
• Goed werkgeverschap.
• Verbinding op kennis-, activiteiten- en/of organisatieniveau met de Energy Valley Top Clubs.
• Professionele en heldere communicatie.  

JAARPLANNEN EN –BEGROTINGEN
Elk seizoen stelt het bestuur een jaarplan en jaarbegroting op waarin staat hoe deze visie in dat seizoen concreet handen 
en voeten krijgt.


