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VOORAF
Het seizoen 2019-2020 kwam door de Coronapandemie tot een abrupt einde. De bekerfinale is uitgesteld, er zijn geen play 
offs gespeeld en er is geen kampioen aangewezen. We hebben niet de volledige potentie van ons team kunnen zien, en 
bovenal hebben we het seizoen niet op gepaste wijze af kunnen sluiten met coaches en spelers. Het seizoen was dus op alle 
mogelijke manieren onaf. Van wat er wel was leest u in dit document het verslag. 

BESTUURLIJK
Gedurende het seizoen 2019-2020 bestond het bestuur van Donar uit Jannes Stokroos (voorzitter), Ronald Arkema  
(penningmeester), Gert-Jan Swaving (secretaris), Martin de Vries (technische zaken), en Henk Emmens (commerciële zaken). 
De raad van toezicht van Donar is per oktober 2019 uitgebreid met David Savenije, en bestaat daardoor weer uit vier personen 
(de andere leden zijn Johann Freese, Kris Tuinier en Gerro Dijksma).  

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 Deshawn Freeman vervangen door Andrew Smith. In verband met een langdurige  
blessure van Leon Williams is Vernon Taylor aan de selectie toegevoegd. 

Donar speelde dit seizoen 7 oefenwedstrijden en 35 officiële wedstrijden, tot het moment dat de competitie werd stilgelegd  
in verband met de Coronapandemie. 

Het totaal aantal toeschouwers dat Donar trok bij de 15 thuiswedstrijden was 49.330, gemiddeld 3.289 per wedstrijd. 
De kwalificatie voor de Basketball Champions League strandde in de eerste ronde tegen SL Benfica uit Portugal (uit verlies, 
thuis winst). Hierdoor kwam Donar terecht in de FIBA Europe Cup. Tijdens de eerste poulefase wist Donar alleen de  
wedstrijden tegen Phoenix Brussels te winnen, waardoor het Europese avontuur tot een vroegtijdig einde kwam. 

Op het moment dat de Dutch Basketball League in verband met het Coronavirus werd stilgelegd stond Donar op de tweede 
plaats achter Landstede Hammers, met 17 maal winst uit 22 wedstrijden. De Dutch Basketball League heeft toen besloten het  
seizoen niet uit te spelen en ook geen kampioen aan te wijzen. 

Donar bereikte via winst op Hoofddorp de kwartfinale van de  
beker. Daarin werd met 2-0 afgerekend met Feyenoord Basketbal 
uit Rotterdam. De thuiswedstrijd uit dit treffen is na het eerste 
kwart gestaakt in verband met een falend scorebord en een 
week later overgespeeld. In de halve finale trof Donar Landstede 
Hammers uit Zwolle, na een nederlaag in Zwolle (76-71) is thuis 
een plaats in de finale bemachtigd door een 93-69 overwinning. 
De tegenstander in de finale van de Basketball Cup is Aris uit 
Leeuwarden. Deze wedstrijd is vanwege Corona uitgesteld tot 
het seizoen 2020-2021. 
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ONTWIKKELINGEN
DONAR IN DE GRONINGEN STORE
Vanaf november 2019 (de opening van het Forum Groningen) is in de Groningen Store (voorheen VVV-winkel) een geselecteerd 
assortiment van Donar-merchandise verkrijgbaar. Ook is het mogelijk om tickets voor wedstrijden van Donar in de Groningen 
Store te kopen. 

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST MET DONARMUSEUM
In augustus 2019 is een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de Stichting Donarmuseum. Het doel is: het behoud en 
tentoonstellen van de zaken die de geschiedenis van Donar representeren in onderlinge afspraken goed te regelen.  

ORGANISATIEONTWIKKELINGEN
In de winter van het seizoen 2019-2020 zijn we begonnen met het opstellen van een nieuwe meerjarenvisie. We hebben 
allereerst onze merkwaarde (“Met topprestaties verbinden wij mensen.”)  en kernwaarden (“samen duurzaam excelleren”) 
beschreven. Deze waarden gaan we in 2020 verder vertalen naar concrete doelen.

Er was sterk behoeft aan een eigen ruimte voor de technische staf. Gelukkig hebben we met medewerking van MartiniPlaza 
het kantoor kunnen uitbreiden. In juni 2020 maakte commercieel medewerker Peter van der Molen bekend na een  
dienstverband van ruim 9 jaar Donar te verlaten.  

BASKETBAL BUSINESS CLUB (BBC)/ 
SPONSOREN/COMMERCIE
In de Basketball Business Club zette de groei van het aantal leden door. Aan 
het begin van het seizoen hadden we er ruim 270. Helaas had de Corona- 
crisis ook effecten op onze sponsoren en partners, maar ondanks dat heeft 
slechts 5% het lidmaatschap definitief opgezegd. Naast de wedstrijden 
zijn er tweewekelijks weer businessclubactiviteiten georganiseerd. We 
begonnen met de BBQ bij de Peizer Hopbel waar ook de spelers zijn geïntro-
duceerd  aan de BBC. Vervolgens waren er o.a. een technische uitleg door 
coach Braal bij de NDC Mediagroep, een indoor adventure bij Waddenfun, 
een winterse stadswandeling verzorgd door het News Cafe en Time-out, en 
via de kerstmarkt van Fulda sloten we helaas te vroeg af met de jaarlijkse 
buitenlandtrip, Valencia. Allemaal mooie activiteiten met gemiddeld zo’n 
60 deelnemers, telkens een mooie club waarbinnen je gemakkelijk nieuwe 
contacten legt. 

We begonnen het seizoen met Amysoft Waterontharders uit Leek als nieuwe 
shirtsponsor. HEPRO Kunststof Kozijnen heeft besloten nog twee seizoenen 
op de achterkant van het wedstrijdshirt te willen prijken. Mini Martinistad 
staat voor de DBL-wedstrijden ook op de achterkant van het shirt en  
NewComm IT prijkt al enige jaren trots op de voorkant van de broek. 

Binnen Donar kennen we ook het StartUp Assist Programma. Startup  
bedrijven krijgen een mooi programma aangeboden en zijn ook lid van de 
BBC. Op die manier hopen we dat de jonge bedrijven en ervaren BBC-leden 
elkaar kunnen versterken. In het seizoen 2019-2020 hadden we een  
twintigtal startups en acht BBC-leden die daar actief aan deel namen.

Uit de gesprekken die we hebben gevoerd met partners en BBC-leden 
bleek dat er veel behoefte was aan nieuwe manieren van klantbenadering/ 
marketing. Vandaar dat we weer een aparte marketingcommissie in het 
leven hebben geroepen. De commissie ontwikkelt - ondermeer op basis van 
data over het bereik van onze partners/BBC en Donar bij ons publiek -  
nieuwe concepten. 
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MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN
Donar is niet alleen sportief bezig maar ook maatschappelijk actief. We krijgen van onze fans en van onze sponsoren zoveel 
support dat het vanzelfsprekend is om ons niet alleen op topbasketbal te richten, maar ook een bijdrage te leveren aan de 
impact van basketbal, sport en bewegen op een gezonde maatschappij. Dat doen we onder andere via het Health Energizers!- 
programma en door het geven van een groot aantal clinics op basisscholen. Ondanks dat het seizoen 2019-2020 vanwege 
de Coronapandemie tot een vroege stop kwam, gaf Donar toch nog 76 clinics, waarbij we in totaal circa 1900 kinderen een 
onvergetelijke basketbal-les hebben kunnen geven. Met onze clinics hebben we ook aansluiting met de lokale basketbal-
verenigingen en zien we steeds meer dat de kinderen die door de clinics enthousiast zijn geworden over onze mooie sport 
gemakkelijk doorstromen naar deze verenigingen.

Daarnaast waren we met clinics present op de open dag van MartiniPlaza, hebben we tijdens de Nationale sportweek in 
Corpus den Hoorn aan ongeveer 100 kinderen een clinic mogen geven, en hebben we verschillende kinderfeestjes mogen 
ontvangen bij wedstrijden. 

Het inmiddels traditionele Health Energizers!-kamp heeft 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 enkele wedstrijden kaarten 
beschikbaar gesteld voor deelnemers aan de Stadjerspas.

Dit jaar hebben we kleding gedoneerd aan de vluchtelingen in kamp Moria op Lesbos (zie foto), aan Kledingbank  
“De Zeecontainer” en (i.v.m. het vroegtijdig eindigen van het seizoen) voorraden consumptiegoederen aan De Voedselbank. 

Donar was mede-initiatiefnemer van “Remember Reflect Together” in het teken van 75 jaar vrijheid in Groningen op 16 april.
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 ondernemen 
heel belangrijk is. In dat kader is een ontbijtsessie geweest voor onze BBC in samenwerking met de Basketball Academy/ 
RTCNoord. Daarnaast hebben we voor het vierde jaar succesvol samen met de andere Energy Valley Top Clubs de TOPsport-
dag georganiseerd, een grote sportdag met veel verschillende sporten voor kinderen met en zonder een lichamelijke en/of 
geestelijke beperking, met ruim 100 deelnemers. 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.  
Hier hebben 46 personen gebruik van gemaakt. 

Voor de jeugd hebben we de Rookieclub. Deze telde dit seizoen 52 leden, die hebben deelgenomen aan activiteiten als een 
wedstrijdbezoek aan Donar en FC Groningen, klimmen bij Waddenfun 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. 
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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 een jaarlijkse bijdrage van Donar bestaande uit € 0,50 per verkochte losse kaart in de  
Play-Offs. Omdat er afgelopen seizoen geen Play-Offs zijn gespeeld, heeft het Donarfonds ook geen inkomsten ontvangen.

Het Donarfonds geeft ‘het laatste zetje’ en functioneert dus alleen als 
co-financier. Werkgebied is het achterland van Donar (de stad Groningen 
en wijde omgeving). De voorwaarden zijn laagdrempelig en het is niet 
moeilijk om een aanvraag in te dienen. Dit jaar is een aanvraag van het 
Holland Nordic Basketball Tournament voor het geven van jeugdclinics 
gehonoreerd. Vanwege de Corona-crisis kon het toernooi (en dus ook de 
jeugd-clinics) helaas geen doorgang vinden. Het Donarfonds heeft de 
toegekende subsidie niet teruggevorderd onder de voorwaarde dat deze 
in 2021 alsnog overeenkomstig de aanvraag wordt gebruikt. 
 

 
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, passend bij de landelijke ontwikkelingen van sportbonden en het NOC*NSF, krijgen jonge basketbaltalenten 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 tot half maart 2020 hard gewerkt en weer progressie geboekt. 
Helaas kon het seizoen niet afgemaakt worden. 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 uitwisse-
ling van spelers mogelijk is (en dat is ook gebeurd, bijv. Sheyi Adetunji, Yoeri Hoexum, Jef de Vries).

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 U21 stond aan de top van de ranglijst bij het beëindigen van de competitie half maart, maar kon dat dus helaas niet 
verzilveren na het seizoen in een Final Four en wellicht een kampioenschap. Uit dit talentvolle team is een aantal spelers  
doorgestroomd naar het eerste team van Donar (Nesta Agasi en Kjeld Zuidema).
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FINANCIËN
In december 2020 heeft het bestuur de jaarrekening over 2019/2020 vastgesteld, en is deze voorzien van een samenstel-
lingsverklaring van de accountant. Het  resultaat over het boekjaar 2019/2020 bedraagt € 2.546 negatief en ligt daarmee 
lager dan 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 geaccordeerd. 
 
Als gevolg van de Corona pandemie zijn er na 13 maart 2020 geen wedstrijden meer gespeeld. De inkomsten vanaf 13 maart 
zijn door deze pandemie gereduceerd tot nihil.  De inkomsten zijn met 18% gedaald tot € 1.695.000 (€ 2.060.000 over 
2018/2019). De inkomsten waren begroot op € 1.910.000 (€ 1.753.000, 2018/2019). 
 
De kosten over het boekjaar bedroegen € 1.698.000 (€ 2.038.000, 2018/2019). De kosten waren begroot op € 1.879.000  
(€ 1.737.000, 2018/2019). 
 
Het eigen vermogen van de stichting per 30 juni 2020 bedroeg € 92.953  (€ 95.500,-,  2018/2019), dit komt overeen met 26% 
van het totale vermogen. Voor een financieel stabiele toekomst wordt het eigen vermogen de komende jaren opgebouwd tot 
een omvang van 10% van de begroting. 
 
In cijfers leidt dit tot de volgende resultatenrekening 2019-2020:

SPONSOREN/BBC 1.116 944

SEIZOENKAARTEN/ 
RECETTES 372 356

EUROPA 180 206

OVERIGE INKOMSTEN 242 189

TEAMS (DBL/DTL) 1.021 821*

WEDSTRIJDEN/ 
TRAININGEN 363 285

OVERHEAD 495 592

RESULTAAT BOEKJAAR 31 -/- 3

1.910 1.695 1.910 1.695

OPBRENGSTEN (X 1.000)

*INCLUSIEF BIJDRAGE NOW

KOSTEN (X 1.000)

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

E  info@donar.nl
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