
Groningen, april 2022.

Beste seizoenkaarthouder en GoldCard houder,

Voor mijn gevoel is het huidige seizoen nog maar net lekker op gang gekomen. We zijn weer uit de corona tijd en 
kunnen weer bij de wedstrijden aanwezig zijn. Wat hebben wij en het team u gemist! Dat bleek maar weer eens in de 
finale van de Basketball Cup, want u als “zesde man” maakte het verschil! Na een stroeve start met vele blessures, 
hebben we het team op tijd fit gekregen om te kunnen pieken op het juiste moment. We hebben een prijs kunnen 
toevoegen aan onze al schitterende gevulde vitrinekast, de Basketball Cup 2022! Intussen zijn we volop bezig met de 
cross-border fase van de BNXT League, waarin we ons voorbereiden op de Play Offs die voor de deur staan.

Regeren is vooruitzien en dus denken we al weer volop na over het seizoen 22-23. Door het winnen van de Basketball 
Cup zijn we in ieder geval verzekerd van een plek in de FIBA Europe Cup. Verder streven we er natuurlijk weer naar om 
volgend seizoen ver te komen in Europa, mee te doen om de prijzen in de BNXT League en Basketball Cup, met een 
nóg grotere en sterkere Basketball Business Club en met nóg meer toeschouwers op de tribunes van MartiniPlaza. 

We willen heel graag bij elke wedstrijd een volle zaal met uitzinnige supporters, die ons team naar grote hoogten  
stuwen! In het kader van compensatie hebben veel mensen de kans om gratis kaarten aan te vragen. We zien dat 
deze kaarten massaal worden ingezet. Hartstikke leuk natuurlijk om familie en of vrienden via deze weg kennis te 
laten maken met Donar.

Maar alles begint natuurlijk bij u, de vaste kern, die ons team door dik en dun steunt. We kunnen u niet vaak genoeg 
bedanken. U maakt het mede mogelijk dat ieder seizoen weer een aansprekend team op de vloer staat, dat altijd 
100% geeft om u een mooi “Avondje Donar” te bezorgen.

Via deze weg ontvangt u van ons een nieuwe aanbieding voor GoldCard(s) en/of seizoenkaart(en) voor het seizoen 
2022-2023. U kunt kiezen voor behoud van de huidige kaart(en) en stoel(en) met vroegboekkorting. In deze e-mail 
staat haarfijn beschreven wat de mogelijkheden zijn en hoe u zo snel en gemakkelijk mogelijk uw nieuwe kaart(en) 
bestelt. Uiteraard kunt u ook uw seizoenkaart opwaarderen naar een GoldCard. Hierdoor bent u ook verzekerd van  
uw eigen stoel tijdens de Europese wedstrijden.

Natuurlijk rekenen we weer op uw komst!

Tot Donar!

Jannes Stokroos
Voorzitter
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GOLDCARD
Met de GoldCard bent u verzekerd van een zitlaats bij alle wedstrijden die Donar speelt  
in MartiniPlaza. Dus alle wedstrijden voor de competitie (BNXT) incl. Play Offs  
en voor de Basketball Cup, én voor alle Europese wedstrijden, de Supercup en eventuele 
oefenwedstrijden en de bekerfinale1 als die in ons eigen MartiniPlaza word gespeeld. 

SEIZOENKAART
De seizoenkaart is geldig bij alle thuiswedstrijden in de competitie (BNXT), de Basketball Cup  
(excl. Finale), en Play Offs. Let op: Met een seizoenkaart heeft u GEEN recht op voorrang bij de kaartverkoop  
van Europese wedstrijden en u heeft GEEN toegang tot de Supercup.   

SEIZOENKAART PLUS EUROPEES
Met de seizoenkaart + Europees bent u verzekerd van uw eigen zitplaats bij alle thuiswedstrijden in de competitie  
(BNXT), voor alle Europese wedstrijden, de Basketball Cup (excl. Finale) en Play Offs. Deze kaart geeft  
GEEN toegang tot de Supercup.  
•   Voor de Europese wedstrijden wordt er per wedstrijd een bedrag van € 13,00 (jeugd € 6,50) geïncasseerd.  

Let op: u betaalt dit bedrag per wedstrijd, ongeacht of u aanwezig bent of niet.
•  De seizoenkaart + Europees is ook geldig voor de Europese Play Offs. Daarvoor geldt hetzelfde bedrag  

per wedstrijd.

EUROPEES PASSE PARTOUT
Het Europees Passe Partout geeft toegang tot alle Europese wedstrijden, zonder dat u een seizoenkaart hebt.  
Bij iedere wedstrijd heeft u dezelfde zitplaats.
•  Per Europese wedstrijd wordt er een bedrag van € 14,00 (jeugd € 7,50) geïncasseerd.  

Let op: u betaalt dit bedrag per wedstrijd, ongeacht of u aanwezig bent of niet.
•  Het Europees Passe Partout is ook geldig voor de Europese Play Offs. Daarvoor geldt hetzelfde bedrag  

per wedstrijd. 

VROEGBOEKKORTING
Als wij uw reservering voor uw seizoenkaart
2022-2023 vóór 20 mei 2022 ontvangen,  
dan ontvangt u € 15,- vroegboekkorting.  
Deze korting geldt voor alle GoldCard  
houders en seizoenkaarthouders, zowel  
huidige als nieuwe. Bij een verlenging vóór  
1 juni 2022 houdt u eveneens het recht op  
uw eigen plaats.

PLACERING
Alle GoldCard– en seizoenkaarthouders 
beschikken het hele seizoen over een eigen 
stoel. De houders van een Europees Passe 
Partout hebben ook hun eigen zitplaats. 
Deze stoelen zijn beschikbaar op de tribunes 
aan de lange zijde, op het balkon en achter 
de basket (met uitzondering van de vakken 
M, N, T, U en X).

1 Voor een in MartiniPlaza te spelen bekerfinale kunnen wij geen 100% garantie geven dat u de beschikking heeft over uw eigen zitplaats.  
Vanzelfsprekend krijgt u dan een vervangende zitplaats toegewezen van goede kwaliteit.
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ALLE BELANGRIJKE DATA OP EEN RIJ

VRAGEN OF OPMERKINGEN
Heeft u vragen over het verlengen van uw seizoenkaart? Dan kunt u op werkdagen tussen 9:00 uur en 12:00 uur  
contact opnemen met het managementbureau van Donar via 050-721 09 54 of via seizoenkaarten@donar.nl

PROCEDURE AANVRAGEN SEIZOENKAART
Voor het bestellen van een GoldCard of Seizoenkaart (met of zonder Europees 
passe-partout) heeft u keuze uit de volgende opties:

   1   BEHOUD VASTE STOEL 
Als u uw zitplaats wilt behouden dan kunt u dit eenvoudig doen met het klantnummer en  
het wachtwoord die in uw e-mail staan, via www.donar.nl/seizoenkaarten. Kies vervolgens  
de gewenste kaartsoort en volg de stappen om de reservering verder af te ronden.

2  VERLENGEN MET WIJZIGING 
Wanneer u uw seizoenkaart gewijzigd wilt verlengen (ruilen naar een andere zitplaats, een extra stoel,  
of de kaart overdragen aan iemand anders), geef dan het wijzigingsverzoek per email door aan  
seizoenkaarten@donar.nl.  

 BIJZONDERE SITUATIES
 •   De club behoudt zich het recht voor in uitzonderlijke situaties de GoldCard - en seizoenkaarthouders  

een alternatieve zitplaats toe te wijzen. 
 •   Bij aanvraag van een jeugdkaart t/m 17 jaar moet u een kopie van het legitimatiebewijs meezenden. 
 •   Bij aanvraag van een studentenkaart moet u een kopie van een collegekaart meezenden of nazenden 

op het moment van ontvangst van de nieuwe collegekaart (geen kopie studentenkaart dan ook geen 
korting van toepassing).

3  BEVESTIGING
  Na verwerking van alle bestelformulieren, sturen wij u eind juni per email een bevestiging van de 

seizoenkaarttoewijzing.

4  BETALING 
Betaling van de GoldCards en seizoenkaarten gaat via iDeal of via automatische incasso. Als u direct via 
iDeal betaalt rekenen wij geen transactiekosten. Wilt u liever via automatische incasso, waarbij u kunt 
kiezen tussen één, twee of drie termijnen, betalen? Dan rekenen wij per termijn € 0,50 transactiekosten.

 
5   ONTVANGST SEIZOENKAART 

Uiterlijk media september informeren we alle seizoenkaarthouders per email over de momenten waarop u 
de seizoenkaarten kunt ophalen.
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TICKETPRIJZEN 2022-2023

prijs met vroegboekkorting* normale prijs
VOLWASSEN € 340,- € 355,-

STUDENT € 235,- € 250,-
JEUGD 5 T/M 17 € 135,- € 150,-

prijs met vroegboekkorting* normale prijs
VOLWASSEN € 235,- € 250,-

STUDENT € 160,- € 175,-
JEUGD 5 T/M 17 € 95,- € 110,-

GEZIN MET 1 OUDER € 14,- + € 4,- per kind
GEZIN MET 2 OUDERS € 28,- + € 4,- per kind

i.c.m. seizoenkaart zonder seizoenkaart
VOLWASSEN € 13,- € 14,-

STUDENT € 10,- € 11,-
JEUGD 5 T/M 17 € 6,50 € 7,50

Competitie (BNXT & Europa), 
Supercup, Basketball Cup 
(m.u.v. fi nale), kwartfi nale 

Play-offs domestic

Halve fi nale Play-offs 
domestic, kwartfi nale/ 

halve fi nale Play-offs cross 
border en Europa laatste 16, 

kwartfi nale, halve fi nale

Finale Play-offs 
domestic, 

cross border 
en Europa

VOLWASSEN € 15,- € 20,- € 24,-
STUDENT € 12,- € 15,- € 18,-

JEUGD 5 T/M 17 € 8,- € 10,- € 13,-

GOLDCARD

SEIZOENKAART

FAMILIEKAARTEN GROEPEN

EUROPEES

LOSSE TICKETS

Alle wedstrijden, prijs per kaart

Alleen competitie (BNXT) incl. evt play offs en beker (m.u.v. fi nale), 
prijs per kaart

competitie (BNXT) excl. 
Play Offs, Europa en de 
Basketball Cup (m.u.v. 
Finale)

TOESLAGEN
iDEAL:  € 1,- per transactie op losse tickets. Niet op GoldCard en Seizoenkaarten.
Kassaverkoop: € 1,- per kaartje (balie MartiniPlaza en in FORUM/Groningen Store)

Als u uw GoldCard/seizoenkaart kwijt raakt kunnen wij een nieuwe pas voor u aanmaken. 
Wel zijn wij genoodzaakt hier € 5,- aanmaakkosten voor te rekenen.

*Voor het seizoen 2022-2033 geldt een eenmalige vroegboekkorting van € 15,- i.p.v. € 10,-

Voor groepen van meer dan 10 personen 
bieden wij een speciaal tarief. Neem 
hiervoor contact op via: info@donar.nl

Prijs per wedstrijd, verkrijgbaar t/m laatste poulefase

Prijs per ticket

Word nu lid voor  
slechts € 10,-  
per seizoen!  

donar.nl/rookieclub



 SUPPORTERSVERENIGING 
DONAR

TIEN REDENEN OM LID TE WORDEN!  
SV DONAR…

•  is officieel vertegenwoordiger van de fans  
richting de club

•  is voorvechter van eigen supportersruimte  
in MartiniPlaza

•  zorgt met trommels en vlaggen voor extra sfeer 
tijdens de wedstrijden

•  houdt elk jaar drie evenementen waarvan  
één met spelers

•  verzorgt ticketverkoop uitwedstrijden play-offs  
en Europees

•  organiseert busreizen naar uitduels bij  
voldoende belangstelling

•  heeft inspraak rond het seizoenkaartbeleid  
en ticketverkoop

•  praat mee over eerste training, Open Dag  
en seizoenafsluiting

•  organiseert acties met de officiële Fanshop  
van Donar

•  verloot losse tickets onder de leden bij  
thuisduels in het reguliere seizoen

We zijn terug en hoe?! Op zondag 20 maart 2022 wist 
Donar de eerste prijs te pakken sinds 2018. In een  
kolkend MartiniPlaza won de ploeg van aartsrivaal  
Den Bosch. Wat was het mooi dat alle fans daar weer 
zonder beperkingen bij aanwezig konden zijn.  
Ondertussen hebben de Nederlandse clubs in de 
BNXT-League laten zien dat er sportief nog een  
verschil is, maar dat de publieke belangstelling en de 
wijze van organiseren in Nederland op een hoog niveau 
ligt. Ook de beleving van de fans van Donar en andere 
Nederlandse ploegen is een reclame voor de sport. Het 
geklap, geschreeuw en gejuich was al veelvuldig tot 
ver voorbij Antwerpen te horen.

De vlaggen, trommels en banners worden weer volop 
gebruikt. We konden onze ploeg weer achterna reizen 
en daarnaast weer leuke dingen organiseren rondom 
en buiten de wedstrijden. Na een lange periode van 
gedwongen aanpassen aan omstandigheden, hebben 
we nu weer veel vrijheid om ons steentje bij te dragen 
aan de club. Donar maakt organisatorische stappen, 
MartiniPlaza wordt steeds mooier, de BNXT-League 
zorgt voor meer spannende wedstrijden. We gaan voor 
het achtste seizoen op rij Europa in. De Supporters-
vereniging Donar is stabiel en klaar om mee te groeien.  
Tot Donar!!!

Since 1

951

svdonar.nl

WORD LID! 
Om de stem van de fans letterlijk en figuurlijk zo 
luid mogelijk te laten klinken, zou iedere supporter 
lid moeten worden van de SV Donar. Aarzel niet  
langer en word lid voor €15,- per seizoen of  
(maximaal) €30,- per gezin. Ruim 300 fans gingen 
je al voor. Ga voor meer informatie, of om direct lid 
te worden, naar de website www.svdonar.nl


