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1. DONAR 

 

Donar is dé eredivisie basketbalclub uit Groningen met de grootste en trouwste supporters aanhang 
van Nederland en neemt daarmee een belangrijke (maatschappelijke) positie in voor Noord  
Nederland. Met ruim 90 vrijwilligers, 7 medewerkers en professionele spelers en coaches maakt 
Donar ruim 30  (inter)nationale thuiswedstrijden mogelijk die stuk voor stuk een middag of avondje 
uit zijn voor jong en oud. Daarnaast organiseert Donar clinics op scholen en ondersteunt de 
breedtesport in Groningen. De basketbal businessclub (bbc) van Donar heeft ruim 200 leden en biedt 
een zakelijk platform tijdens en rond een wedstrijd. 
 
Donar is zevenvoudig Landskampioen en structureel deelnemer aan Europees basketbal. Bij de 
thuiswedstrijden van Donar is MartiniPlaza gemiddeld gevuld met circa 3.500 toeschouwers, 
maximum capaciteit is 4.310. Sinds seizoen 2021/2022 is er een gezamenlijke competitie met België 
in de vorm van de BNXT-League, waardoor de competitie aantrekkelijker is geworden (meer en 
sterkere tegenstanders). Een enorme boost voor de basketbalsport en voor de commerciële 
mogelijkheden. Een basketbalwedstrijd van Donar staat garant voor basketbal op hoog niveau, 
gecombineerd met een flinke dosis entertainment, spanning en sensatie.  

 
Missie 
“Met topsport verbinden wij mensen” 
 
Kernwaarden 
SAMEN DUURZAAM EXCELLEREN  
 
Samen, of beter: #Together, is de basis van alles wat men bij Donar doet. Dat geldt intern: de spelers 
op het veld, de commissies, de vrijwilligers, het bestuur. Maar dat geldt ook extern: de verbindingen 
aan gaan met supporters, met sponsors, met andere stakeholders en met de maatschappij. Het is de 
overtuiging dat je samen meer bereikt dan ieder afzonderlijk.  
 
Duurzaam staat voor langdurig, structureel en beklijvend. Donar wil aan de top staan: niet alleen dit 
jaar, maar ook volgend jaar en over tien jaar. Dat betekent op alle domeinen - sportief, commercieel, 
marketing/communicatie en maatschappelijk - werken aan een structuur voor deze lange termijn. 
Duurzaam betekent ook in de verbindingen die gelegd worden, streven naar een situatie waar alle 
partijen profijt van hebben. Want alleen dan ontstaat een langdurige en dus duurzame verbinding. 



 

 

 

 

Topprestaties willen leveren, op het veld, maar ook daarbuiten. Niet alleen op Nederlands niveau, de 
hogere Europese normen zijn voor Donar de standaard.  
 
Excelleren betekent de beste willen zijn, continu verbeteren, niet te snel tevreden zijn en je 
verantwoordelijkheid nemen voor de kwaliteit. Het is elkaar motiveren om beter te worden en elkaar 
aanspreken als het niet goed genoeg is. Samen bouwen aan het sterkste team! 
 
Businessclub 
De basketbal businessclub (bbc) van Donar heeft ruim 200 leden en biedt een zakelijk platform 
voor bedrijven om zich te positioneren en profileren in een sportieve en ongedwongen ambiance. 
Bedrijven vergroten hun netwerk, nodigen relaties uit, komen in contact met hun doelgroep, 
vestigen hun naamsbekendheid en versterken de loyaliteit onder hun medewerkers tijdens een 
wedstrijd. Daarnaast organiseert de bbc tal van activiteiten daarbuiten, zoals themabijeenkomsten 
en rondleidingen bij leden van de businessclub, golftoernooi, wielertour en de buitenlandreis.  

 
Naar de website: https://www.donar.nl 
 
Plaats in de organisatie 
Donar heeft een Bestuur met een Raad van Toezicht. Het Bestuur stuurt het managementbureau 
aan. Het commerciële team is onderdeel van het managementbureau en telt drie personen: 
accountmanager bbc, accountmanager grootzakelijk en accountmanager arrangementen, ZZP en 
Start up Assist. De vacature betreft de functie van accountmanager bbc. 
 
 
2.  TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN   
Als accountmanager werk je in een topsport organisatie, waarbij geen dag hetzelfde is met een 
dwingende wedstrijdkalender en waar de organisatie volop in beweging en ontwikkeling is. 
Teamprestaties zijn bij Donar niet alleen belangrijk voor de basketballers tijdens de wedstrijd maar 
voor iedere medewerker. Samen met je collega’s van het commercieel team maak je het mogelijk dat 
de ambities van Donar waargemaakt kunnen worden.   
 

 Je bouwt lange termijn relaties met businessclubleden op. 

 Je zorgt voor nieuwe leden voor de businessclub. 

 Je zorgt voor commerciële verbinding tussen de leden onderling door onder andere het 

organiseren van verschillende activiteiten voor de businessclub, waaronder de buitenlandse 

businessclubreis. 

 Je beweegt je gemakkelijk in de lokale netwerken. 

 Binnen het managementbureau werk je nauw samen met je collega’s en ben je één van de 

verbindende factoren. 

 Je bent alert op ontwikkelingen in sport- en relatiemarketing. 

 Je realiseert individuele omzetdoelstellingen waarmee je een belangrijke bijdrage levert aan de 

begroting van Donar. 

 

 
  

https://www.donar.nl/


 

 

 

 

3.  FUNCTIE EISEN 

 HBO werk- en denkniveau. 

 Minimaal drie jaar relevante commerciële werkervaring.  

 Sterke affiniteit met basketball/sport/evenementen. 

 Regionale betrokkenheid en wonend in Noord-Nederland. 

 Humor en oprechte interesse in mensen en sport. 

 Gedreven, authentiek en lokaal betrokken. 
 
 
4.  COMPETENTIES EN PERSOONLIJKE KWALITEITEN 
 

 Resultaatgerichtheid. 

 Plannen en organiseren. 

 Samenwerken. 

 Initiatief. 

 Klant- en servicegerichtheid. 

 Authentiek. 

 Communicatie en overtuigingskracht. 

 Zelfreflectief vermogen en ontwikkelbereidheid. 
 
 
6. DONAR BIEDT  
 
Naast een prima betaalde functie met gebruik van laptop, telefoon, sportabonnement en een lease 
auto ben je onderdeel van één van de best presterende basketball clubs van Nederland met de 
grootste en trouwste supporters aanhang.  
Werken bij Donar betekent werken in een dynamiek die hoort bij een organisatie die altijd vol in de 
schijnwerpers staat en waarbij elke week met beleving wordt toegeleefd naar de wedstrijd. Uitdaging 
en dynamiek, het beste uit jezelf te halen om (samen) een optimaal resultaat neer te zetten. De 
gezamenlijke passie voor Donar verbindt en inspireert supporters, vrijwilligers, (amateur)sporters, 
het bedrijfsleven, medewerkers en jou!  
 
 
 
 CONTACT 
 
Voor vragen kunt u contact opnemen met: 
 
Renate van der Zijl 
06-53309186 
 


