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VOORAF
Het seizoen 2020-2021 was nog maar net onderweg, of kwam al weer tot stilstand door de oplopende aantallen Corona- 
besmettingen. Pas in januari mocht de competitie herstarten, zij het zonder publiek, waarna een verkorte competitie is  
afgewerkt.  

LOYALITEIT
Donar zou niet bestaan en ook niet kunnen bestaan zonder de loyaliteit van haar fans en sponsoren. Was daar aan het eind 
van het seizoen 2019-2020 vanwege Corona al een beroep op gedaan, dat gold zeker voor seizoen 2020-2021. Alleen bij de 
eerste oefenwedstrijden in augustus was het toegestaan om onder 1,5 meter regime publiek aanwezig te laten zijn, de rest 
van het seizoen moest zonder aanwezigheid van publiek gespeeld worden. Donar was in staat om een beperkt compensatie-
pakket aan te bieden voor de niet genoten aanwezigheid, waar de meeste seizoenkaarthouders en sponsoren gelukkig van 
hebben afgezien. 

 
BESTUURLIJK
Gedurende het seizoen 2020-2021 bestond het bestuur van Donar uit Jannes Stokroos (voorzitter), Ronald Arkema (penning-
meester), Gert-Jan Swaving (secretaris), Martin de Vries (technische zaken), en Henk Emmens (commerciële zaken). Henk 
Emmens is aan het eind van het seizoen teruggetreden als bestuurslid. De raad van toezicht van Donar bestond dit seizoen uit 
Johann Freese, Kris Tuinier, Gerro Dijksma en David Savenije.  

SPORTIEF
Donar startte het seizoen onder leiding van coach Ivan Rudež en assistent-coach Jan Stalman met een selectie van 12 spe-
lers, onder wie Damjan Rudež, de broer van Ivan, die eerder 146 wedstrijden in de NBA speelde. Vrij snel na de herstart van de 
competitie in januari is het team aangevuld met Justin Watts, en in april verving Pete Miller Ivan Rudež als hoofdcoach. 
Donar speelde voorafgaand aan dit seizoen 5 oefenwedstrijden en in oktober drie officiële competitiewedstrijden, die allen 
gewonnen werden, die echter bij de herstart van de competitie in januari werden geschrapt. 
 
In aanloop naar de herstart speelde Donar nog twee oefenwedstrijden en in de 
verkorte competitie 21 wedstrijden, waar Donar er 14 van won, wat een vierde 
plaats in de eindrangschikking opleverde. De kwartfinale van de play offs won 
Donar met 2-0 tegen Den Helder Suns, in de halve finale strandde Donar tegen 
Heroes Den Bosch met 2-1.  

In de kwalificatie voor de Basketball Champions League strandde Donar, na 
winst in de eerst ronde tegen BC Dnipro, in de tweede ronde tegen Keravnos BC 
uit Cyprus. Deze wedstrijden werden in een zogenaambe bubble (ivm Corona) 
gespeeld op Cyprus. Hierdoor kwam Donar terecht in de FIBA Europe Cup, waar-
van de poulefase ook in bubble-format werd gespeeld in Den Bosch, in januari. 
Zowel de wedstrijd tegen Heroes Den Bosch als tegen BC Parma ging verloren, 
waarmee het Europese avontuur vroegtijdig eindigde. 

In de hoop de bekerfinale van seizoen 2019-2020, tussen Donar en Aris, nog 
voor publiek te mogen spelen is deze zo lang mogelijk uitgesteld. Het zou de 
openingswedstrijd zijn van de herstart van de competitie in januari 2020, echter 
Aris weigerde deze wedstrijd te spelen. 

Omdat de andere competities stillagen in seizoen 2020-2021, was er geen nor-
male NBB Basketbal Cup. Om die reden is er dit seizoen in een verkort format om 
de DBL-Cup gespeeld, waarin Donar in de kwartfinale werd uitgeschakeld door 
Yoast United. 
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ONTWIKKELINGEN
FANSHOP ONLINE
De fanshop opende in het seizoen 2020-2021 de digitale deuren van de webshop. 

INVESTERINGEN IN MARTINIPLAZA
MartiniPlaza heeft de lock-down periode benut door de verlichting in de Middenhal te vervangen. Daarnaast is er een nieuwe 
vloer geplaatst, zijn er nieuwe baskets gekomen en zijn de scoreborden vervangen door twee grote LED-schermen. Daarnaast 
is Donar overgegaan op het gebruik van nieuwe LED-boarding. 

BASKETBAL BUSINESS CLUB (BBC)/ 
SPONSOREN/COMMERCIE
Sponsoring en commercie zijn van groot belang voor de Donar organisatie. Opbrengsten vanuit deze tak leveren een grote bij-
drage aan de financiële begroting. In het seizoen 2020/2021 is daarom ingezet op het verstevigen van het commerciële team. 
Naast het bestuurslid commerciële zaken en de commercieel manager is een commercieel manager groot zakelijk aangetrok-
ken. Zo zijn we als club in staat meer aandacht te besteden aan de partners en stersponsoren. 
 
Het Coronavirus had zijn invloed op het aantal Businessclubleden. Tijdens het seizoen 2020/2021 waren 230 bedrijven lid 
van de Basketball Businessclub. In het begin van het seizoen was het mogelijk om fysieke activiteiten te organiseren voor 
businessclub. Helaas werd dit gedurende het seizoen lastiger vanwege de verschillende maatregelen. Ondanks dat werden de 
volgende activiteiten georganiseerd:
• BBQ bij de Peizer Hopbel in september
• Digitale netwerk carrousel in samenwerking met de promotiedagen in november
• Talkshow bij MyFacilities uitgezonden per livestream ook in november
• Pubquiz online in februari
• Pre-bubbel talkshow voor het FIBA Europe Cup toernooi bij MyFacilities in februari
• Werkweek van de toekomst talkshow bij MyFacilities in maart
• Netwerk carrousel bij MyFacilities in maart
• Lunchwandeling bij Breeland in april
• Netwerkwandeling in Eelderwolde met en boswachter in mei
• Seizoensafsluiting bij Fletcher Familiehotel Paterswolde in juni
 
Het Donar tenue is een van de zichtbare symbolen van Donar. Het tenue is goed zichtbaar op foto’s en video’s en  
bieden daarom een goede vorm van exposure. De volgende bedrijven prijkten op het Donar tenue:
• Amysoft uit Leek
• HEPRO Kunstof Kozijnen uit Zuidbroek
• MINI Martinistad uit Groningen
• Newcomm IT uit Assen
 
Naast het Donar tenue is biedt het veld exposure mogelijkheden. De volgende bedrijven waren zichtbaar op de vloer:
• Technisch Expert Jansen uit Uithuizen
• FLOER uit Groningen
• Amysoft uit Leek
• ColliCare Logistics uit Groningen
 
De Coronacrisis raakte helaas ook tal van bedrijven in de businessclub. Donar heeft daarom haar mediakanalen ingezet om 
een aantal van deze bedrijven te ondersteunen in zichtbaarheid. Daarom is tijdens het seizoen ‘Donar-for-local’ opgezet.  
Binnen Donar-for-local konden bedrijven zichzelf etaleren door een aanbieding te doen aan bedrijven en seizoenkaart-
houders. Bedrijven die hiervan gebruik hebben gemaakt zijn: Happy Walker, CSN Groep, Compenda, Greatwaves, Eggens Craft 
Beer en MINI Martinistad.
 
Binnen Donar is ook nog altijd het Start-Up Assist programma. Binnen dit programma krijgen start-ups de mogelijkheid lid te 
worden van de businessclub i.c.m. een eigen programma. In het seizoen 2020/2021 waren er twintig start-ups en acht  
partners van Start-Up Assist.
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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  
impact van basketbal, sport en bewegen op een gezonde maatschappij. 
 
Normaal gesproken doen we dat via het Health-Energizers!-programma en door het geven van een groot aantal clinics op 
basisscholen. Ook organiseren we normaliter een TOPsportdag samen met andere topsportclubs uit Groningen. En staat een 
aantal activiteiten van onze bussinesclub in het teken van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit alles is dit seizoen 
niet doorgegaan in verband met Corona. Wel is er kleding gedoneerd aan “De Zeecontainer”. 

DONARFONDS
In het seizoen 2020-2021 zijn er geen aanvragen ingediend bij het Donardfonds die voldeden aan de voorwaarden. Dat is niet 
vreemd, want het Donarfonds ondersteunt vooral evenementen en die konden vanwege Corona vrijwel geen doorgang vinden.
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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, 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) EN DONAR U22 (MU22)
Tot halverwege oktober 2020 hebben beide jeugdteams een aantal competitiewedstrijden gespeeld. De competitie werd toen 
stopgezet in verband met de verslechterde coronasituatie en is helaas nooit hervat. Coaches Pete Miller, Vincent Luiken, 
Michel Houttuin (U22) en Stijn Lechner, Yannick Koerts (U18) hebben het optimale uit de situatie gehaald door creatief met 
de omstandigheden om te gaan. Zo is er in de winter gewoon doorgetraind op buitenveldjes. Toen er in het voorjaar van 2021 
weer in de sporthallen getraind mocht worden is het normale trainingsschema weer opgestart.
 
Groot compliment ook voor de jeugdspelers die letterlijk door weer en wind hebben doorgetraind en niet hebben opgegeven.
 
Van de talentvolle spelers van U22 is Mark Roorda doorgestroomd naar het eerste team.
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FINANCIËN
In januari 2022 heeft het bestuur de interne jaarrekening over 2020/2021 vastgesteld. De jaarrekening 2020/2021 is voorzien 
van een samenstellingsverklaring van de accountant. Het resultaat over het boekjaar 2020/2021 bedraagt € 66.583 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.
 
In september 2020 ontstond een onzekere toekomst door het weer oplaaien van de Corona-epidemie. Doordat de stichting 
gebruik kon maken van de NOW- en TVL-regelingen was het bestuur in staat om de organisatie door de pandemie te loodsen. 
 
De jaarrekening over het boekjaar 2020-2021 laat een verlies zien van € 66.000. Hierin zijn voor ruim € 200.000 bijzondere 
lasten opgenomen die direct zijn toe te wijzen aan de gevolgen van COVID-19. De COVID-19 kosten bestaan voor ruim € 125.000 
uit kosten voor het compensatiepakket dat is aangeboden aan de Gold-, Seizoen- en BBC-kaarthouders. Doordat velen heb-
ben afgezien van restitutie is het negatieve resultaat beperkt gebleven. De kosten die samenhangen met het afscheid van 
medewerkers is in de jaarrekening 2020-2021 volledig voorzien.
 
Doordat het bestuur in het seizoen 2019-2020 een reservering had getroffen voor de kosten van COVID-19 is het eigen vermo-
gen van de stichting toch iets gestegen. Het eigen vermogen van de stichting per 30 juni 2021 bedroeg € 118.370 (€ 92.953 
2019/2020). Voor een financieel stabiele toekomst wordt het eigen vermogen blijvend opgebouwd tot ongeveer 10% van de 
begroting.
 
In cijfers leidt dit tot de volgende resultatenrekening 2020-2021:

SPONSOREN/BBC/GIFTEN 1.110 1.095

SEIZOENKAARTEN/ 
RECETTES/GIFTEN 384 347

EUROPA 235 20

OVERIGE INKOMSTEN 206 78

TEAMS (DBL/DTL/U18) 936 933*

WEDSTRIJDEN/ 
TRAININGEN 449 396

OVERHEAD 485 63**

BIJZONDERE LASTEN/ 
CORONA KOSTEN 44 214

RESULTAAT BOEKJAAR 21 -/- 66

TOTAAL 1.935 1.540 1.935 1.540

OPBRENGSTEN (X 1.000)

* NOW INMINDERING 
** TVL IN MINDERING

KOSTEN (X 1.000)

BEGROOT BEGROOTREALISATIE 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


