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BESTUURLIJK
Aan het eind van het seizoen 2015-2016 zwaaide Gert Kiel af als voorzitter, hij is opgevolgd door Jannes Stokroos. Daar-
naast bestond het bestuur gedurende het seizoen 2016-2017 uit Gert-Jan Swaving (secretaris), Martin de Vries (techni-
sche zaken) en Marieke Abbink (commerciële zaken). Ronald Arkema heeft tot 1 januari 2017 gefungeerd als financieel 
adviseur van het bestuur, en is op die datum toegetreden tot het bestuur in de rol van penningmeester.

Het FEB bestuur stond gedurende het seizoen onder leiding van een interim-voorzitter, die echter aan het eind van het 
seizoen afzwaaide, net als één van de overige leden. Een zoektocht naar nieuwe bestuursleden is ingezet. De FEB heeft 
besloten haar naam te wijzigen in DBL (Dutch Basketball League, naar de naam van de competitie). Het ingezette aan-
valsplan voor het behouden van bestaande en het toetreden van nieuwe ploegen aan de DBL is voortgezet, en heeft tot de 
ontwikkeling van een aantal veelbelovende initiatieven geleid.

SPORTIEF
De 31 thuiswedstrijden (Europees, beker, competitie en play-offs) hadden een gemiddelde van 3217 toeschouwers per 
wedstrijd, een nieuw record. Dat maakt dat Groningen nog altijd dé basketbalstad van het land is. In totaal speelde Donar 
dit seizoen 58 officiële wedstrijden, en nog eens 10 oefenwedstrijden. In verband met de blessure van Arvin Slagter aan 
het begin van het seizoen is de selectie uitgebreid met Stefan Mladenovic. 
 
De kwalificatie voor de Basketball Champions League strandde in de eerste ronde tegen Tartu Rock uit Estland. Hierdoor 
kwam Donar terecht in de FIBA Europe Cup. Hier overleefde het voor het eerst in haar historie de eerste poulefase (4x 
winst, 2x verlies). Ook de tweede poulefase was uitermate succesvol met eveneens 4x winst en 2x verlies, waarbij vooral 
de uitwinst op BC Enisey uit Krasnojarsk (67-81) indruk maakte. De tweede plaats die dit opleverde was helaas net niet 
voldoende om door te stromen naar de laatste 16.   
 
De vaderlandse competitie startte met het winnen van de Supercup van Shooters Den Bosch (88-51). Via louter winst-
partijen tegen New Heroes Den Bosch, ZZLeiden en BC Apollo werd de bekerfinale bereikt. Deze werd gespeeld in een  
uitverkocht MartiniPlaza tegen Landstede Basketbal uit Zwolle, en de winst (78-58) leverde de tweede prijs van het  
seizoen op. Donar eindigde in de reguliere competitie op de eerste plaats (26-2), en via een 4-0 winst op New Heroes  
Den Bosch en een 4-1 winst op Landstede Basketbal werd het zesde kampioenschap behaald, en tevens voor het eerst  
in de geschiedenis van de club de “triple”. 
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Ontwikkelingen
Donar was in samenwerking met RTVNoord reeds in seizoen 2015-2016 gestart met het verzorgen van livestreams van 
de thuiswedstrijden, daar is in het seizoen 2016-2017 coverage door PodiumTV (veelal met commentaar) bijgekomen. 
Daarnaast is als onderdeel van een overeenkomst met de FEB een aantal thuiswedstrijden van Donar live uitgezonden op 
het sportkanaal van ZIGGO, dit betrof vooral de Europese wedstrijden.

De samenwerking met RTCNoord, Celeritas-Donar en de SV Donar is vernieuwd en herbevestigd, wat onder meer heeft 
geleid tot het integreren van de merchandise verkoop van Donar en SV Donar.  

BBC/Sponsoren/Commercie
Het seizoen 2016-2017 was op nieuw een succesvol commercieel seizoen. Er kwamen maar liefst 27 nieuwe BBC leden 
bij. Mede door de groei van dit aantal leden zijn de commerciële doelstellingen uit de begroting ruim behaald.

De BBC activiteitencommissie heeft weer diverse activiteiten voor de businessclubleden georganiseerd, die goed zijn  
bezocht. Denk hierbij aan een bierdiner, barbecue, kerstmarkt in Oldenburg, het BBC toernooi en de BBC reis naar  
Athene. Nog nooit waren er zoveel mensen die deelnamen aan deze reis (60 personen).

Dit seizoen was ook de aftrap van een nieuw concept; Startup Assist. Hier verbinden we in onze businessclub nieuwe 
economie (startups) met gevestigde economie. Met de persconferentie en het tekenen van de eerste overeenkomsten door 
Sybrand Poppema (RUG), Joost van Keulen (wethouder EZ Groningen), Paul van der Wijk (Hanzehogeschool Groningen) 
en Marieke Abbink (bestuur Donar) was Startup Assist een feit. We hebben in dat jaar diverse startups (35!) en partners 
(20!) aangetrokken en zes activiteiten georganiseerd om van elkaar te leren en elkaar te inspireren. Naast het maatschap-
pelijke doel van dit concept is het ook een nieuwe pijler onder de begroting van Donar.
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maatschappelijk  
verantwoord ondernemen
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 niet hoeft te vervelen. Waar je trots op kunt zijn. 

Noblesse oblige en daarom is Donar niet alleen sportief maar ook maatschappelijk actief. Voor ons is deze maatschappe-
lijke betrokkenheid geen window-dressing maar iets natuurlijks. We krijgen zoveel support van onze omgeving, van onze 
fans, van onze sponsoren dat we het niet meer dan logisch vinden om naast topbasketbal ook nog iets anders terug te ge-
ven aan de samenleving. Dat doen we via het Health-Energizers programma en dat doen we door het geven van een groot 
aantal clinics op basisscholen. In het seizoen 2016-2017 gaf Donar 122 clinics, waarbij we in totaal 3378 kinderen 
kinderen een onvergetelijke basketballes hebben kunnen geven. 

Bij onze clinics zoeken we aansluiting met de lokale basketbalverenigingen: we zien gelukkig 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. 

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. Dat zien we heel sterk terug bij de bedrijven achter de Energy Valley Top Club, waar we als Donar ook 
deel van uitmaken. 

Als dank voor hun goede werk hebben we vrijkaarten beschikbaar gesteld aan de vrijwilligers van het Jeugdsportfonds, 
daarnaast zijn verschillende bijdragen geleverd aan veilingen en dergelijke voor goede doelen.

Dan is er nog het Donarfonds. Dit fonds heeft tot doel het bewegen (natuurlijk vooral door te basketballen) van kinderen 
te stimuleren. Met name buurtgerichte activiteiten van en door bewoners kunnen rekenen op een steuntje in de rug. De 
jaarlijkse bijdrage van Donar bestaat uit een deel van de recette van de Play Off-wedstrijden. Het fonds is een onafhanke-
lijke stichting. Er is het afgelopen seizoen driemaal succesvol een beroep gedaan op bijdragen vanuit het fonds:

1. Celeritas Donar ontving een bijdrage voor de aanschaf van een mobiele peanutball-basket.
2.  Het Jeugdcultuurfonds ontving een donatie voor het mogelijk maken van danstrainingen in het genre ‘cheerleading’.
3.  Stichting Stargo Basketball Camp kreeg een bijdrage om deelname mogelijk te maken van kinderen uit gezinnen in 

moeilijke financiële omstandigheden.
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Opleidingen en talent
DUTCH TALENT LEAGUE
De DTL is een opleidingscompetitie voor FEB/DBL-clubs, aangevuld met een aantal clubs met een goede jeugdopleiding 
(o.a. Uball Utrecht, Harlemlakers Amsterdam en Lokomotief Rijswijk). De wedestrijden 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. Tim Hoeve, Daan  
Maring en Sjoerd Koopmans). Donar won 6 van de 20 wedstrijden en eindigde daarmee in de middenmoot van de DTL.
Er werd ook nog deelgenomen aan 2 internationale toernooien; in september in Quakenbrück (Duitsland) en met Pasen 
het Holland Nordic Basketball Tournament in Groningen.  

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 NBB1.

Donar heeft haar samenwerking met het RTC Noord geactualiseerd in de vorm van een nieuwe samenwerkingsovereen-
komst. De evaluatie van de RTC’s in Nederland heeft ertoe geleid dat het RTC aan het eind van het seizoen heeft besloten 
te stoppen met het voeren van teams. Het jongens U18 team zal met ingang van het seizoen 2017-2018 worden overge-
nomen door Donar.

 61Bron: www.donar.nl/jeugd/basketball-academy-rtcnoord 



FINANCIËN
In februari 2018 heeft het bestuur de jaarrekening over 2016/2017 vastgesteld. In april 2018 is de jaarrekening voorzien 
van een samenstellingsverklaring van de accountant. Het resultaat over 2016/2017 is in overeenstemming met de begro-
ting 2016/2017 die door het bestuur aan het begin van het seizoen was vastgesteld en die door de Raad van Toezicht is 
geaccordeerd.

Het boekjaar 2016/2017 is afgesloten met een positief resultaat van € 40.478.  Het vermogen van de stichting per  
30 juni 2017 bedroeg: € 64.646

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

In cijfers leidt dit tot de volgende resultatenrekening 2016-2017:

Sponsoren/BBC 846 863

Seizoenkaarten/ 
recettes 290 445

Overige inkomsten 75 145

Taakstellende  
opdracht werkgroep 
Commercie Taskforce

150 196

Teams (DBL/DTL) 735 776

wedstrijden/ 
trainingen 267 482

OvERHEAD 348 351

RESULTAAT BOEKJAAR 11 40

1361 1361 1649 1649

Opbrengsten  
(x 1.000)

KOSTEn  
(X 1.000)

BEGROOT 2015-2016 REALISATIE 2015-2016
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