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BESTUURLIJK
Bij aanvang van het seizoen 2018-2019 bestond het bestuur van Donar uit Jannes Stokroos (voorzitter), Ronald Arkema 
(penningmeester), Gert-Jan Swaving (secretaris), Martin de Vries (technische zaken), Marion Arends (Juridische zaken en 
Office management) en Marieke Abbink (commerciële zaken). Per 1 mei 2019 heeft Marion Arends het bestuur verlaten, 
haar taken zijn vooralsnog verdeeld onder de andere bestuursleden. Aan het eind van het seizoen is Marieke Abbink  
afgezwaaid als bestuurslid commerciële zaken, haar opvolger is Henk Emmens.  

SPORTIEF
Donar startte het seizoen onder leiding van coach Erik Braal en assistent-coach Meindert van Veen met een selectie van 
13 spelers. In de loop van het seizoen is Jordan Callahan vervangen door Lance Jeter, en is afscheid genomen van Jobi 
Wall. Zijn beoogde vervanger Laron Dendy kon niet overtuigen, om die reden is het seizoen met 12 selectiespelers  
afgemaakt. Daarnaast hebben de jeugdspelers Sheyi Adetunji en Reinder Brandsma enkele invalbeurten gemaakt.

Donar speelde dit seizoen 7 oefenwedstrijden en 70 officiële wedstrijden. Van de 34 thuiswedstrijden werden er 33 in 
MartiniPlaza gespeeld en 1 in Leek (FIBA Europe Cup poulewedstrijd tegen Istanbul BBSK). In de loop van het DBL- 
seizoen is Dutch Windmills uit de competitie gehaald. 

Het totaal aantal toeschouwers dat Donar trok bij de 34 thuiswedstrijden was 120.060, gemiddeld 3.531 per wedstrijd 
(een nieuw record). Het gemiddeld aantal toeschouwers bij de thuiswedstrijden in MartiniPlaza was 3.550, dat is bijna 
70 meer dan het oude record uit seizoen 2017-2018. De Europese wedstrijden (in MartiniPlaza) trokken gemiddeld 3491 
bezoekers, dat is ruim minder dan het recordseizoen 2017-2018 (3690), en ook iets minder dan in de reguliere com-
petitie van de Dutch Basketball League (DBL) (3561). In de play-offs van de DBL kwamen gemiddeld 3909 mensen de 
wedstrijden bezoeken. MartiniPlaza was dit seizoen drie keer uitverkocht, waarvan tweemaal tijdens de DBL-competitie, 
en eenmaal tijdens de play offs. 
 
De kwalificatie voor de Basketball Champions League strandde in de tweede ronde tegen Fribourg Olympic, nadat in  
de eerste ronde een 20 punts uitverlies tegen Sigal Prishtina thuis goedgemaakt was. Hierdoor kwam Donar terecht in  
de FIBA Europe Cup. De eerste poulefase werd glansrijk doorstaan (5x winst, 1x verlies). De tweede poulefase werd 
ternauwernood overleefd met 2x winst (waaronder een knappe uitoverwinning tegen Openjobmetis Varese) en 4x verlies, 
waarmee toegang tot de play-off fase werd verschaft. In de thuiswedstrijd van de Round-of-16 werd gelijkgespeeld tegen 
Filou Oostende (met oud-Donarspeler Chase Fieler in haar geledingen), uit werd echter verloren (88-80), waarmee het 
Europese seizoen tot een einde kwam. 
 
De nationale competitie startte met de winst in de Supercup 
tegen Zorg en Zekerheid Leiden. Dit bleek uiteindelijk de enige 
prijs van het seizoen te zijn. Via Solar-systemen Grasshoppers 
en New Heroes Basketball werd de halve finale van de beker 
bereikt, waarin Zorg en Zekerheid Leiden over twee wedstrij-
den helaas net te sterk was. Donar eindigde in de reguliere 
competitie op de vierde plaats (22 maal winst en 13 maal 
verlies, dat is sinds het seizoen 2008-2009 het grootste aantal 
verlieswedstijden gedurende de reguliere competitie). Donar 
bereikte via een 2-0 overwinning op Den Helder Suns en een 
3-0 overwinning op Zorg en Zekerheid Leiden, die in de regu-
lier competitie op de eerste plaats was geëindigd, de finale om 
het landskampioenschap. Deze finale ging ondanks winst in de 
eerste wedstrijd verloren met 4-2, tegen Landstede Basketbal 
uit Zwolle. Memorabel moment in dit seizoen was de terugkeer 
van Ivica Skelin in MartiniPlaza, als coach van New Heroes 
Basketball, op 13 oktober: hij werd met een minutenlang 
durend applaus door het publiek geëerd voor zijn verdiensten 
voor Donar.

3



ONTWIKKELINGEN
FANSHOP
In januari opende de Fanshop van Donar, met een brede selectie van Donar-kleding (van het merk Macron, de  
kledingsponsor van de club) en andere merchandise ontworpen door Blue Bridge BV in samenwerking met Studio Paraat. 
De winkel is open op wedstrijddagen voorafgaand en aansluitend op wedstrijden, en tijdens bijzondere gebeurtenissen 
(zoals de open dag). 

FIBA-NORMEN
In haar streven naar verdere professionalisering heeft Donar zich uitgesproken voor het zoveel mogelijk toepassen van 
de FIBA-normen en -reglementen.  De clubs van de DBL hebben zich ook aan deze lijn geconformeerd, wat resulteert in 
strengere (toelatings-)eisen waar de clubs aan moeten voldoen, met als doel de kwaliteit van het eredivisiebasketbal in 
Nederland te verhogen. 

BASKETBAL BUSINESS CLUB (BBC)/ 
SPONSOREN/COMMERCIE
Ook seizoen 2018-2019 was voor Donar op commercieel vlak een succes. De businessclub is wat betreft het aantal leden 
weer, net als de voorgaande jaren, gegroeid. Zo hebben uiteindelijk ruim 250 businessclubleden/sponsoren van Donar 
kunnen genieten van de thuiswedstrijden én van (15) georganiseerde businessclubactiviteiten. We hebben ook gemerkt 
dat bij de businessclubactiviteiten de leden van de businessclub elkaar goed weten te vinden en dat hier ook nieuwe 
contacten én business gegenereerd wordt. 

We hebben ook de tevredenheid onder de businessclubleden gemeten middels een schriftelijke enquête. Vanuit de  
respons (meer dan 110 bedrijven) kon men vaststellen dat men zeer tevreden is over het BBC-lidmaatschap, met een 
gemiddeld cijfer van ruim een 8. Ook is een duidelijk signaal afgegeven dat er inzake de hospitality rond de wedstrijden 
wel een verbetering gewenst is. Inmiddels zijn er diverse verbeteringen doorgevoerd door Donar en MartiniPlaza.

Aan het eind van het seizoen hebben we Amysoft uit Leek aan ons kunnen binden als nieuwe shirtsponsor. HEPRO 
Kunststof Kozijnen staat na twee seizoenen (2017-2018 en 2018-2019) aan de voorkant nu voor twee seizoenen op de 
achterkant van het wedstrijdshirt. 
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MAATSCHAPPELIJK  
VERANTWOORD ONDERNEMEN
Donar is niet alleen sportief bezig maar ook maatschappelijk actief. We krijgen van onze fans, van onze sponsoren zoveel 
support dat we het niet meer dan logisch vinden om naast topbasketbal ook nog iets anders terug te geven aan de samen-
leving. Dat doen we onder andere via het Health-Energizers programma en door het geven van een groot aantal clinics op 
basisscholen. In het seizoen 2018-2019 gaf Donar 127 clinics, waarbij we in totaal 3200 kinderen een onvergetelijke 
basketbal-les hebben kunnen geven. Hierbij hoorden ook de speciale clinics in Leek (2x 225 kinderen) en voor  
Celeritas-Donar en Exercitia ’73.

Daarnaast is i.s.m. de NBB, Bslim, Celeritas-Donar, BVG en Go2Moves een groot 3x3-toernooi georganiseerd, met 800 
deelnemers aan de clinics en 150 deelnemers aan het eindtoernooi.

Bij onze clinics zoeken we ook aansluiting met de lokale basketbalverenigingen en zien steeds meer dat de kinderen die 
door de clinics enthousiast zijn geworden over onze mooie sport gemakkelijk doorstromen naar deze verenigingen.
Ook heeft het Health Energizers!-kamp weer 14 kinderen gedurende drie dagen in de voorjaarsvakantie intensief laten 
genieten van bewegen, gezonde voeding en avontuur. Dit kamp hebben we mede dankzij de steun van de gemeente  
Groningen kunnen organiseren. 

Eveneens hebben we samen met de gemeente Groningen bij vier wedstrijden kaarten beschikbaar gesteld voor  
deelnemers aan de Stadjerspas, en hebben we kaarten beschikbaar gesteld aan het Poortje, in het kader van de week  
van de pleegzorg. 

Dit jaar hebben we een bijdrage geleverd aan de JongerenTop Groningen. De JongerenTop is een inititiatief georganiseerd 
door de ‘vereniging Groninger gemeenten’, met als doel om jongeren te verbinden en een stem te geven. Donar was hier-
aan verbonden als ambassadeur van de JongerenTop en heeft op de dag zelf een clinic verzorgd.

Ook veel van de activiteiten die we voor onze BBC organiseren hebben een maatschappelijke component. Dat komt omdat 
we als club graag de samenwerking met organisaties en bedrijven zoeken voor wie maatschappelijk verantwoord onder-
nemen heel belangrijk is. In dat kader is een wedstrijd gespeeld in het teken van het Beatrix Kinderziekenhuis, met een 
groot onthaal voor kinderen uit het Ziekenhuis, en veel aandacht voor het goede werk dat daar gedaan wordt. Daarnaast 
hebben we voor het derde jaar succesvol samen met de andere Energy Valley Top Clubs de TOPsportdag georganiseerd, 
een grote sportdag met veel verschillende sporten voor beperkte en niet-beperkte kinderen. Ook was februari weer de 
EVTC-topsportmaand, de maand waarin men voor een sterk gereduceerd tarief een passe-partout kon kopen voor een  
wedstrijd bij elk van de zes EVTC-topsportclubs.

Voor de jeugd hebben we de Rookieclub. Deze telde dit seizoen 45 leden, die hebben deelgenomen aan activiteiten als 
bowlen, een rondleiding bij RTVNoord, een wedstrijdbezoek aan Donar en FC Groningen, rodelen bij SnowLimits en een 
basketbalclinic op het veld plus een meet & greet met de spelers. Ook konden de rookies zich opgeven voor een line up 
bij een thuiswedstrijd van Donar, en deelnemen als Junior reporter.

DONARFONDS
Het Donarfonds is een onafhankelijke stichting en heeft tot doel het bewegen (natuurlijk vooral door te basketballen) van 
kinderen te stimuleren, met name als deze gericht zijn op kinderen die nog niet structureel aan sport doen. Vooral buurt-
gerichte activiteiten van en door bewoners en/of verenigingen kunnen rekenen op een steuntje in de rug. De kas van het 
Donarfonds wordt gevuld door giften en door een jaarlijkse bijdrage van Donar bestaande uit € 0,50 per verkochte losse 
kaart in de play-offs. Het Donarfonds geeft ‘het laatste zetje’ en functioneert dus alleen als co-financier. Werkgebied: het 
achterland van Donar (de stad Groningen en wijde omgeving). De voorwaarden zijn laagdrempelig en is het niet moeilijk 
om een aanvraag in te dienen.

Het Donarfonds heeft in het seizoen 2018-2019 de door De Groene Uilen georganiseerde Streetball Masters mede moge-
lijk gemaakt. Een aantal andere aanvragen voldeed niet aan de voorwaarden en deze konden dus helaas niet gehonoreerd 
worden.
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OPLEIDINGEN EN TALENT
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 basketbalta-
lenten 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 Nederlandse Basketball Bond. Donar werkt 
structureel samen met RTC Noord. 

DONAR U18 (MU18)
Onder leiding van coaches Lothar Luinge en John Kanon werd in de U18-eredivisie een verdienstelijke zesde plaats 
bereikt met 14 overwinningen en 12 nederlagen. Met het U16 team van Celeritas-Donar zijn afspraken gemaakt over 
talenten die mee kunnen trainen en spelen (via een dubbele licentie) met het Donar U18 team en  dus alvast ervaring 
kunnen opdoen bij een oudere spelersgroep.

DUTCH TALENT LEAGUE (DTL) (MU24)
De DTL is een opleidingscompetitie voor DBL-clubs, aangevuld met een aantal clubs met een goede jeugdopleiding (o.a. 
Uball Utrecht en Harlemlakers Amsterdam). De wedstrijden van de DTL zijn niet op dezelfde dag als het eerste team 
zodat uitwisseling van spelers mogelijk is (en dat is ook gebeurd, bijv. Rienk Mast en Tim Hoeve).

Clubicoon Pete Miller werd als DTL-hoofdcoach geassisteerd door Michel Houttuin en Stijn Lechner. Daarnaast is  
Pete Hoofdcoach van RTC Noord en werkt in die hoedanigheid dagelijks met de jonge talenten van Noord-Nederland.

Donar MU21 verloor slechts twee wedstrijden in de gehele competitie(en won er 24), eindigde op de eerste plaats en  
kwalificeerde zich daarmee voor de Final Four. In de halve finale werden beide wedstrijden tegen Landstede Zwolle in 
winst omgezet. De landelijke finale werd gespeeld in het Landstede Sportcentrum in Zwolle en na een zeer boeiende  
wedstrijd van hoog niveau bleek Apollo Amsterdam  net te sterk en waren er dus zilveren medailles voor het team. 

Met Pasen nam het DTL-team traditiegetrouw deel aan het sterke internationale Holland Nordic Basketball Tournament 
in Sporthal Vinkhuizen. De finale werd bereikt en daarin versloeg Donar het Nederlands Team U20 nadat een achterstand 
van 16 punten in het vierde kwart was weggewerkt. 
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FINANCIËN
In december 2019 heeft het bestuur de jaarrekening over 2018/2019 vastgesteld, en is deze voorzien van een samenstel-
lingsverklaring van de accountant. 

Het positieve resultaat over het boekjaar 2018/2019 bedraagt € 21.388 en ligt daarmee boven de begroting van het 
boekjaar, die door het bestuur aan het begin van het seizoen was vastgesteld en die door de Raad van Toezicht is geaccor-
deerd. 

De inkomsten zijn gestegen tot € 2.059.000.  De inkomsten waren begroot op € 1.753.000. De kosten over het boekjaar 
bedroegen € 2.038.000. De kosten waren begroot op € 1.737.000. De stijging van zowel de inkomsten als van de kosten 
wordt veroorzaakt door de play-offs en het spelen van de 2e ronde FIBA Europe Cup, deze waren niet begroot.  
Het eigen vermogen van de stichting per 30 juni 2019 bedroeg € 95.500,-, dit komt overeen met 23% van het totale 
vermogen.

Voor een financieel stabiele toekomst wordt het eigen vermogen de komende jaren verder opgebouwd tot een omvang van 
10% van de begroting.

SPONSOREN/BBC 966 1011

SEIZOENKAARTEN/ 
RECETTES 377 498

EUROPA 171 313

OVERIGE INKOMSTEN 239 237

TEAMS (DBL/DTL) 943 1052

WEDSTRIJDEN/ 
TRAININGEN 354 512

OVERHEAD 440 474

RESULTAAT BOEKJAAR 16 21

1.753 1.753 2.059 2.059

OPBRENGSTEN  
(X 1.000)

KOSTEN  
(X 1.000)

BEGROOT REALISATIE
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DONAR  
Postbus 2551,  
9704 CN Groningen
 
Leonard Springerlaan 2,  
9727 KB Groningen
 
T 050 368 38 50   

E  info@donar.nl
I www.donar.nl


