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INLEIDING
Omdat een hoofdsponsor ontbreekt, is de naam Donar weer terug in de naam van het team.  
Donar is meer dan een basketbalclub. Voor veel mensen is het een stukje van hun identiteit. En MartiniPlaza een  
stukje thuis. Voor Stad en Ommeland is Donar een uithangbord, het bewijs dat het hier geen saaie bedoeling is,  
maar een plek waar je goed kunt presteren, lekker kunt wonen en je je niet hoeft te vervelen. Waar je trots op kunt zijn. 
Noblesse oblige en daarom is Donar niet alleen sportief maar ook maatschappelijk actief. In dit jaarverslag dus niet  
alleen een verslag van bestuurlijke, technische en aanverwante zaken maar ook een maatschappelijk verslag. 

BESTUURS- EN MAATSCHAPPELIJK vERSLAG  3



BESTUURLIJK
Gedurende het seizoen 2014-2015 is het bestuur ongewijzigd gebleven: Gert Kiel (bestuurslid commerciële zaken,  
waarnemend voorzitter), Gert-Jan Swaving (secretaris), Henk Alkema (penningmeester) en Martin de Vries (technische  
zaken). Aan het einde van het seizoen is Henk Alkema gestopt. In april 2015 is, op aanbeveling van de Werkgroep  
Structuur, de Raad van Toezicht geïnstalleerd. Op de website van Donar (www.donar.nl) kunt u lezen wie zitting hebben  
in de Raad van Toezicht. Halverwege het seizoen 2014-2015 is het FEB-bestuur (Federatie Eredivisie Basketbal)  
afgetreden en is een interim-bestuur aangetreden. 

SPORTIEF
De 23 thuiswedstrijden (supercup, beker, competitie en play-offs) hadden een gemiddelde van 2.990 toeschouwers per 
wedstrijd. Dat maakt dat Groningen nog altijd dé basketbalstad van het land is. Ivica Skelin werd voor de tweede keer op 
rij coach van het jaar en Lance Jeter werd MVP (‘most valuable player’) van het seizoen. 

De Supercup werd aan het begin van het seizoen gewonnen van Leiden en ook de serie bekerwedstrijden werd een  
succes: de eerste officiële wedstrijd tegen Groene Uilen, de kwartfinale tegen Rotterdam Challengers, de halve finale 
tegen ZZ Leiden en uiteindelijk in de finale gewonnen van SPM Shoeters Den Bosch. 

In de competitie einde Donar als derde. In de play-offs werd de kwartfinale gewonnen van Aris Leeuwarden (2-0) en werd 
ZZ Leiden in de halve finale met 4-2 verslagen. In de finale bleek SPM Shoeters Den Bosch een maat te groot en verloor 
Donar uiteindelijk met 4-1. 

In 2015 deed het nationaal Nederlands team mee aan het Europees Kampioenschap en Donar heeft in de voorbereidings-
fase nog een mooie oefenwedstrijd georganiseerd van het NL-team tegen Israël. 
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ONTwIKKELINGEN
Vanwege de ambitie om het verlies van het voorgaande seizoen terug te verdienen bestond er een noodzaak tot bezuinigin-
gen binnen de club. De teamopbouw ging langzaam en er werd gestart met twee buitenlandse spelers (DeJuan Wright en 
Nik Cochran, waarvan de laatste in verband met een blessure is vervangen door Lance Jeter). Later zijn Mark Sanchez en 
Bill Clark aan het roster van Donar toegevoegd. Halverwege het seizoen is Stefan Mladenovic erbij gekomen. Het seizoen 
kwam voor DeJuan Wright helaas vroegtijdig tot een einde in verband met een zware blessure. 

De noodzaak tot bezuiniging heeft ook het managementbureau getroffen. Sandro Lisci en Leonie Smalbil besloten de 
dienst te verlaten en zijn niet vervangen. Aan het einde van het seizoen kondigde Marieke Vos aan haar carrière elders 
voort te zetten; zij is vervangen door Hayo Bijl. 

BBC/SPONSOREN/COMMERCIE
Net als geldt voor de sportieve prestaties is het commerciële seizoen 2014-2015 – ondanks het ontbreken van een hoofd-
sponsor – succesvol verlopen.

De in de begroting opgenomen taakstellende commerciële doelstelling is mede dankzij de ideeën en de ondersteuning  
van de door het bestuur ingestelde Taskforce Commercie behaald. In samenwerking met Commercieel Medewerker  
Peter van der Molen is een aantal nieuwe producten en proposities als het aspirant BBC-lidmaatschap en Dollars voor 
Donar uitgewerkt en geïntroduceerd.

De businessclub (BBC / BNBC) is gekrompen van 172 (2013 - 2014) naar 163 leden (2014 - 2015). Het door de 
BBC Activiteitencommissie opgestelde jaarprogramma kende met de Eerste Training in MartiniPlaza, de BBC BBQ (in 
samenwerking met Folkert Konings en kaap Hoorn), Koken met Spelers (in samenwerking met Folkert Konings), het 
BBC-toernooi en met Skiën met de BBC (met dank aan Snow Limits) een aantal succesvolle klassiekers. Samen met 
de businessclub van EVTC-genoot Lycurgus werd een bedrijfsbezoek gebracht aan Abiant en Hooghoudt. Verder is een 
3-tal interactieve BBC-lunches georganiseerd door ’t Poortje in Veenhuizen, door Gasunie en door Het Kasteel. Nieuw in 
programma waren de Puzzeltocht door het centrum van Groningen, de basketbalclinic in MartiniPlaza en het bezoek aan 
de Kerstmarkt in Oldenburg, dat werd gecombineerd met een bezoek aan een thuiswedstrijd van EWE Baskets Oldenburg. 
Kers op de BBC-taart was wederom de inmiddels ‘traditionele’ BBC-reis, ditmaal naar Madrid. Het seizoen werd afgeslo-
ten met een BBC-borrel bij Grand Cafe Time Out.

Studio Paraat is met ingang van het seizoen 2014 - 2015 toegetreden tot de BBC en zal de komende 3 seizoenen als 
communicatiepartner van Donar een nieuwe huisstijl ontwerpen en doorvoeren. Technisch Expert Jansen in januari 2015 
als nieuwe partner en shirtsponsor voor de tweede helft van het seizoen gepresenteerd.
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MAATSCHAPPELIJK  
vERANTwOORD ONDERNEMEN
Zoals in de inleiding al verwoord, is Donar niet alleen sportief maar ook maatschappelijk actief. Voor Donar is deze maat-
schappelijke betrokkenheid geen window-dressing maar iets natuurlijks. Donar krijgt zoveel support van de omgeving, van 
fans en van sponsoren, dat het niet meer dan logisch is om naast topbasketbal ook nog iets anders terug te geven aan de 
samenleving. 

Dat doen we via het GasTerra Health-Energizers! programma en dat doen we door het geven van een groot aantal clinics 
op basisscholen. De afgelopen decennia waren dat er meer dan 300 per seizoen, waarmee Donar elk jaar meer dan 5.000 
kinderen een onvergetelijke basketbal-les heeft kunnen geven. Afgelopen seizoen kon Donar, dankzij een bijdrage van de 
NAM het clinic-programma in de gemeenten Appingedam, Bedum, Delfzijl, De Marne, Eemsmond, Loppersum,  
Slochteren, Ten Boer en Winsum een extra impuls geven. 

Bij de clinics zoekt Donar aansluiting met de lokale basketbalverenigingen: we zien gelukkig steeds meer dat kinderen die 
door de clinics enthousiast zijn geworden over onze mooie sport gemakkelijk doorstromen naar deze verenigingen. 
De juniorclub van Donar had dit seizoen ruim 50 leden. De juniorclub is elke wedstrijd aanwezig met een stand. Voor de 
kinderen zijn in de loop van het seizoen verschillende activiteiten georganiseerd. 

Veel van de activiteiten die Donar voor haar BBC organiseert hebben een maatschappelijke component. Dit komt omdat 
we als club graag de samenwerking met organisaties en bedrijven zoeken voor wie maatschappelijk verantwoord onderne-
men heel belangrijk is. Dat zien we heel sterk terug bij de bedrijven achter de Energy Valley Top Club, waar we als Donar 
ook deel van uitmaken. 

De nieuwste loot aan onze maatschappelijke stam is het Donarfonds. Dit fonds heeft tot doel het bewegen van kinderen te 
stimuleren (natuurlijk vooral door te basketballen). Werkgebied zijn de provincies Groningen, Drenthe en Friesland, waar-
bij het zwaartepunt ligt in en rond de stad Groningen. Met name buurtgerichte activiteiten van en door bewoners kunnen 
rekenen op een steuntje in de rug. Er is het afgelopen seizoen geen beroep gedaan op bijdragen vanuit het fonds. Dat 
heeft wellicht te maken met de nog geringe naamsbekendheid. Het fonds heeft de ANBI-status, zodat het voor iedereen 
mogelijk is om met belastingaftrek te schenken aan dit fonds. De jaarlijkse bijdrage van Donar bestaat uit een deel van de 
recette van de play-off wedstrijden. 

BESTUURS- EN MAATSCHAPPELIJK vERSLAG  6



OPLEIDINGEN EN TALENT
DUTCH TALENT LEAGUE
De DTL is een opleidingscompetitie voor FEB-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. Benny van der Reijden,  
Eric Peutz). Het DTL team van Donar is in de middenmoot geëindigd. 

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 NBB.

Met het Regionaal Training Centrum is op bestuurlijk niveau contact met trainers. De U18 spelers hebben vorig seizoen al 
meegetraind en een aantal spelers is in seizoen 2015-2016 voor DTL geselecteerd. 
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FINANCIËN
In september 2015 heeft het bestuur de jaarrekening over 2014 - 2015 vastgesteld. In oktober 2015 is de jaarrekening 
voorzien van een samenstellingsverklaring. Het resultaat over 2014 - 2015 is in overeenstemming met de begroting 2014 
- 2015 die door het bestuur aan het begin van het seizoen was vastgesteld.

Het boekjaar 2014 - 2015 is afgesloten met een positief resultaat van € 146.000. Daarmee is het begrote compensatie 
resultaat 2013 - 2014 behaald. Het vermogen aan het einde van het boekjaar 2014 - 2015 bedraagt € 2.500.
Voor een financieel stabiele toekomst wordt in de komende 4 jaar een vermogen opgebouwd van 10% van de begroting.

In cijfers leidt dit tot de volgende resultatenrekening 2014-2015:

SPONSOREN/BBC 760 741

SEIZOENKAARTEN/ 
RECETTES 250 334

OvERIGE INKOMSTEN 25 135

TAAKSTELLENDE  
OPDRACHT wERKGROEP 
COMMERCIE TASKFORCE

50

TEAMS (DBL/DTL) 565 610

WEDSTRIJDEN/TRAININGEN 195 231

OVERHEAD 190 223

COMPENSATIE RESULTAAT 
2013-2014 135 125

RESULTAAT BOEKJAAR 21

1085 1085 1210 1210

OPBRENGSTEN  
(X 1.000)

KOSTEN  
(X 1.000)

BEGROOT 2014-2015 REALISATIE 2014-2015
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