Het bestuur bestaat thans uit vijf leden. In 2021 waren er geen wijzigingen in de samenstelling van het bestuur. In 2022 ontstaan drie vacatures in
het bestuur door het uittreden van twee bestuursleden en de wens om het bestuur uit te breiden tot zes leden. De vacatures zijn inmiddels breed
uitgezet waarbij de wens is geuit de diversiteit in het bestuur te bevorderen.
Het bestuur heeft in 2021, naast informeel overleg, vijf keer vergaderd, veelal via videocalls. Terugkerende onderwerpen van bespreking waren,
naast de gevolgen van de coronacrisis, de voortgang van de nieuwbouw, de ontwikkeling van de financiële resultaten, de kwaliteit en de
ontwikkeling van de medewerkers. Verder waren de risicoanalyse, de zelfevaluatie van het bestuur, het functioneren en de beloning van de
directie onderwerpen op de agenda van het bestuur.
De personeelsvertegenwoordiging levert een goede bijdrage aan het functioneren van de organisatie. Het bestuur vergadert jaarlijks eenmaal
met de PVT en een van de bestuursleden is belast met het onderhouden van het contact met de PVT. Door corona heeft het overleg met het
gehele bestuur in 2021 niet kunnen plaatsvinden.
De Naald onderschrijft de Governance Code Cultuur. De Naald werkt volgens het bestuur-directiemodel. Jaarlijks wordt het bestuur- en
directiereglement zo nodig geactualiseerd en vastgesteld. Begin 2021 is het reglement op kleine onderdelen aangepast. In het jaarverslag wordt in
een aparte bijlage de naleving van de code toegelicht.
De periode maart 2020 tot en met maart 2022 was door de coronapandemie voor De Naald en voor de gehele culturele sector een zeer moeilijke
en ook mentaal zware periode waarin wij het publiek maar zeer beperkt konden geven waarvoor De Naald is opgericht: mooie voorstellingen in
een plezierige omgeving. Hopelijk gaan wij nu weer geleidelijk naar een normale situatie waarin we naast aandacht voor het theater- en
bioscoopgebeuren ook veel energie zullen moeten geven aan de toekomstige huisvesting.
Wij danken alle betrokkenen, zowel intern als extern, voor de bijdrage aan ons theater. Wij hebben onveranderd veel vertrouwen in de
voortzetting van het succes van De Naald als podium, theater, filmhuis/bioscoop en 'huiskamer' van het Westland.
Naaldwijk,

april 2022
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan:

de directie en het bestuur van Stichting WestlandTheater De Naald

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2021

Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2021 van Stichting WestlandTheater De Naald te Naaldwijk gecontroleerd.
Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en
de samenstelling van het vermogen van Stichting WestlandTheater De Naald per 31 december 2021 en van
het resultaat over 2021 in overeenstemming met de in Nederland geldende RJk-Richtlijn C.1 “Kleine
organisaties zonder winststreven”.
Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties over
2021 in alle van materieel belang zijnde aspecten voldoen aan de eisen van financiële rechtmatigheid. Dit
houdt in dat de bedragen in overeenstemming zijn met de begroting en met de in de relevante wet- en
regelgeving opgenomen bepalingen, zoals vermeld in het referentiekader welke bestaat uit Algemene
subsidieverordening Westland 2016 en artikel 9 Subsidieregeling diverse activiteiten Gemeente Westland
2021.
De jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 31 december 2021;
2. de staat van baten en lasten over 2021; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en
andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie
'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.
Wij zijn onafhankelijk van Stichting WestlandTheater De Naald zoals vereist in de Verordening inzake de
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante
onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en
beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor
ons oordeel.

Op onze diensten zijn algemene voorwaarden van toepassing die zijn
gepubliceerd op onze website www.drv.nl en gedeponeerd bij de KvK
Rotterdam onder nummer 24492873.
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B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die
bestaat uit het bestuursverslag.
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de
jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen
vanuit de controle of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze
werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag
in overeenstemming met RJk-Richtlijn C.1 “Kleine organisaties zonder winststreven”.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in
overeenstemming met de in Nederland geldende RJk-Richtlijn C.1 “Kleine organisaties zonder winststreven”.
In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het
bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van
materieel belang als gevolg van fouten of fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de stichting in staat is om
haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het
bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de
continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de stichting te liquideren of de
bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is.
Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de
stichting haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee
voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het
mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan
worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische
beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard,
timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende
afwijkingen op ons oordeel.
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse
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controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder
andere uit:
•

het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang
bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van
controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als
basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt
wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het
opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het
doorbreken van de interne beheersing;

•

het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze
werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de
interne beheersing van de stichting;

•

het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en
het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover
in de jaarrekening staan;

•

het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is.
Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar
bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van
materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de
relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten
wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die
verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of
omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een stichting haar continuïteit niet langer kan
handhaven;

•

het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen
toelichtingen; en

•

het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en
gebeurtenissen.

Wij communiceren met de met governance belaste personen onder andere over de geplande reikwijdte en
timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen,
waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.
Rotterdam, April 15, 2022
Moore DRV

A. Bunschoten RA
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