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Vanaf de oprichting in 1969 komt het Nederlands Palestina Komitee (NPK) op 
voor de rechten van het Palestijnse volk, zoals deze in het internationaal recht 
verankerd zijn. Dat is mogelijk dankzij de steun van een trouwe achterban. Maar 
ook door samenwerking binnen een netwerk van Palestijnse en Nederlandse 
organisaties in Nederland en in Europa en met Palestijnen en Palestijnse 
organisaties in Palestina.  

NPK, de organisatie 

De Stichting Nederlands Palestina Komitee (NPK) is een vrijwilligersorganisatie 
met een vierhoofdig Bestuur en een periodieke vergadering van activisten, die 
mede de beleidslijnen uitzet en activiteiten plant. Het NPK ontvangt geen 
subsidies. Alle kosten voor de organisatie en van de activiteiten worden door 
donateurs en vrijwilligers zelf gedragen. 

Aan het NPK is de Stichting Palestina Publikaties (SPP) verbonden – uitgever van 
de tweemaandelijkse NPK-publicatie Soemoed en voorts van brochures en 
boeken. 

Speerpunten 

Het NPK heeft twee speerpunten: informatievoorziening en het leveren van een 
actieve bijdrage aan de mondiale BDS-campagne – Boycot, Desinvesteren & 
Sancties – tegen Israelische overheersing en Apartheidspolitiek en vóór 
verwezenlijking van de rechten van het Palestijnse volk.  

Openbare bijeenkomsten 

In het kader van zijn informatietaak organiseerde het NPK in 2016 diverse 
openbare bijeenkomsten. Daaruit de volgende greep: 

*  NPK-Nieuwjaarsbijeenkomst op 14 januari 2017 in Amsterdam met 
Jacqueline de Bruijn die haar documentaire (40 minuten) vertoonde over de 
berichtgeving in de Nederlandse televisiemedia ten tijde van de derde Gaza-
oorlog (2014); 

*  Sprekerstournee Youth Against Settlements (YAS) van 20-26 februari 
met de YAS-activisten Muhannad en Ahmad uit Al-Khalil (Hebron), met optredens 
in Nijmegen, Maastricht, Leiden, Groningen , Amsterdam en Vlaardingen (in 
samenwerking met Aidoun, Studenten voor Rechtvaardigheid in Palestina (SRP) 
en Groningen-Jabalya); 

*  NPK-benefietconcert ‘Children of Gaza’, op 23 april in de Singelkerk in 
Amsterdam, met de Palestijnse sopraan Dima Bawab en componist & pianist 



Eduard de Boer; de opbrengst van de kaartverkoop ging naar de Stichting HOPE, 
die in Gaza met gehandicapte en getraumatiseerde kinderen werkt;  

*  Sprekerstournee Balad-politicus Awad Abdel Fattah van 8-15 mei, met 
optredens in Leiden, Amsterdam, en (2x) Rotterdam (in samenwerking met 
Aidoun, SRP en docP); 

*  Nakba-flyeractie op 14 mei in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Groningen 
en Nijmegen; thema: ‘de voortgaande Nakba’ – met het oog op de massale 
uittocht van onder meer Palestijnse vluchtelingen uit Syrië; 

*  Bijeenkomst ‘Diep in Gaza’ op 25 november in CREA in Amsterdam, met 
Hanine Hassan (Palestijnse wetenschapper) en Suzanne Groothuis (therapeut; 
werkzaam in Gaza; Stichting HOPE); een literaire bijdrage van 
voordrachtskunstenaar Zohor al-Masri (Palestijnse vluchteling uit Syrië); en een 
filmverslag plus toelichting door Thomas Hofland van een SRP-oriëntatiereis naar 
Palestina (in samenwerking met Aidoun en SRP). 

Informatievoorziening: Soemoed, website, NPK-info, facebook, twitter  

In 2017 is er veel tijd en energie gestoken in een totale herziening van de  
inhoud en de vormgeving van de website. Deze biedt actuele informatie, 
analyse en opmerkelijke opinies en attendeert op activiteiten binnen de 
Palestina-beweging in Nederland. Aan de website is een serie dossiers (plus 
kaartmateriaal) toegevoegd waarin de diverse dimensies van de Kwestie 
Palestina worden behandeld. Tenslotte biedt de website een aantal met 
verwijzingen naar belangrijke documenten, VN-resoluties, rapporten enzovoort. 
De zaak is schitterend vormgegeven door Hamid Oujaja (met steun van collega-
vormgever Nenad Mecava).   

De tweemaandelijkse gedrukte NPK-publicatie Soemoed – met abonnees in 
Nederland en Vlaanderen – is in 2017 haar 45e jaargang ingegaan. Elk nummer 
bevat rond 40 pagina’s feiten, analyses en meningen (die deels via de NPK-
website ook digitaal worden verspreid). De diverse dimensies van de Kwestie 
Palestina passeren in de loop van een jaargang de revue. Het streven is om 
daarbij vooral Palestijnen aan het woord te laten.  

In aanvulling op Soemoed zijn er de digitale Nieuwsbrief (voorheen NPK-info), 
PalestinaUpdate, plus een Face-book-pagina en twitteraccount met veel 
volgers. 

Daarnaast NPK-bijdragen aan de gedrukte media en aan de social media. Het 
aantal verzoeken om informatie is in 2017 opnieuw groot geweest.       

BDS-campagne: Boycot, Desinvesteren & Sancties  

Via Soemoed informeren wij onze achterban uitgebreid over de BDS-campagnes 
– de al dan niet in ECCP-verband in gang zijn gezet. Het NPK- levert zijn aandeel 
in de uitvoering daarvan.  



In 2017 is de boycotflyeractie echt goed van de grond gekomen. Deze is vooral 
gericht tegen de winkelketen Albert Heijn (AH), die veel Israelische producten (al 
dan niet uit de joodse nederzettingen) in zijn assortiment heeft. Vele duizenden 
flyers zijn inmiddels op zaterdagen bij AH-vestigingen aan het winkelend publiek 
uitgedeeld. Daarnaast is het NPK behulpzaam geweest bij het opzetten van een 
flyergroep in Assen (Groningen en Wageningen zullen spoedig volgen).  

Voorts is het NPK actief in de Palestina-Werkgroep van het FNV op het punt van 
desinvesteren.  

Care for Palestine (C4P) 

Sinds begin 2017 is met steun van het NPK Care for Palestine actief, bestaande 
uit artsen, verpleegkundigen en therapeuten, die zich tot taak heeft gesteld om 
naar de beroepsgroep en anderen toe de relatie te verduidelijken tussen de 
Israelische overheersing en bezetting enerzijds en de medische en 
gezondheidssituatie van Palestijnen anderzijds. Ter ondersteuning van de C4P-
werkzaamheden is op de NPK-website een dossier medische zaken 
ondergebracht (hoofdzakelijk rapporten).  

Overige nationale en internationale contacten 

Ook in 2016 was het NPK actief in verscheidene nationale en internationale fora 
en netwerken.  

Zo namen NPK-leden onder meer deel aan het Palestina Overleg (voorheen 
Taskforce Palestina), aan de campagne Rotterdam-voor-Gaza en aan de 
Werkgroep Midden-Oosten van GroenLinks en maken deel uit van de kerngroep 
van het 21 Maart Comté (tegen discriminatie en racisme). 

Sinds 2003 is het NPK actief lid van de European Coordination of Committees and 
Associations for Palestine (ECCP) – een samenwerkingsverband waarin 
solidariteitsorganisaties uit vrijwel alle Europese landen zijn vertegenwoordigd. 
De ECCP werkt nauw samen met diverse Palestijnse partners (ook de Europese 
vertegenwoordiger van de BNC neemt aan de vergaderingen deel). De ECCP 
coördineert in samenwerking met haar leden campagnes en petities op EU-
niveau en op het niveau van lidstaten, vooral op het terrein van BDS (tegen het 
EU/Israel-Associatie-verdrag; de Israelische wapenindustrie; enzovoort). 

Internationale netwerken zijn van groot belang voor het werk op diverse 
terreinen, met name BDS. Via digitale netwerken vindt uitwisseling van 
informatie plaats en worden ervaringen gedeeld. Ook worden campagnes op 
elkaar afgestemd. De Palestijnse Boycott National Committee (BNC) speelt in de 
aansturing van deze netwerken een onmisbare rol.  

Donaties 

Wij ontvingen ook in 2017 weer donaties voor humanitaire hulp, die voor een 
deel naar een ziekenhuisproject in Gaza zijn gegaan. Voorts heeft het NPK een 



donatie doorgesluisd naar de Stichting Vrienden van Nazareth, die beurzen 
verstrekt aan Palestijnse vrouwelijke studenten in Palestina ’48 (Israel). 

Tot slot 

Het NPK is de sympathisanten, donateurs en vrijwilligers zeer erkentelijk voor de 
in 2017 ontvangen steun – waaronder financiële steun. Zonder deze zou ons 
werk niet mogelijk zijn geweest. 

Blijft ons steunen ! 
 
 
Nederlands Palestina Komitee  

Postbus 10520 

1001 EM Amsterdam 

telefoon :  020 – 6246046 

email :  npk@xs4all.nl 

 

 

Financiële verantwoording 2017 
 

UITGAVEN  2017   2016 
      

organisatiekosten  43.735   19.427 
actiekosten  1.029   1.221 
bijeenkomsten  8.768   1.281 
internationale contacten  1.000   3.002 
bijzondere lasten  617   323 
verstrekte donaties  11.475   5.535 
inkoop promotiemateriaal  60   496 

 
UITGAVEN TOTAAL  66.684   31.285 

      
ONTVANGSTEN      
ontv donaties algemeen  24.156   24.869 
ontv donaties hum. Acties  0   200 
ontv donaties studiebeurs Pal vrouwen 5.300   5.250 

      
verkoop promotiemateriaal  182   88 
ontvangen rente  357   627 
entree bijeenkomsten  670   130 
bijzondere baten     6.785 



aandeel organisatiekosten SPP  21.868   0 
 
ONTVANGSTEN TOTAAL  52.533   37.948 

      
RESULTAAT  -14.151   6.663 

      
balans per 31 december 

bezittingen  2017   2016 
inventaris  1.173   1.095 
liquide middelen  36.625   78.084 
vooruitbetaald     1.000 
rek courant SPP  23.547    
  61.345   80.178 

      
schulden      
eigen vermogen  33.590   45.241 
reserves  23.494   33.210 
rek courant SPP     1.567 
rek courant Cinema Palestina  160   160 
nog te betalen  4.102    
  61.345   80.178 

 

 donaties voor politieke steun: 

NL91 INGB 0001 8069 47 

t.n.v. Nederlands Palestina Komitee, Amsterdam 

 

donaties voor humanitaire steun: 

NL20 INGB 0005 5792 94 

t.n.v. Nederlands Palestina Komitee, Amsterdam 

(onder vermelding van de actie) 

 

donaties voor Soemoed:  

NL21 INGB 0002 0474 09 

t.n.v. Stichting Palestina Publikaties, Amsterdam 

 

 


