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Vanaf de oprichting in 1969 – in 2019 was dat 50 jaar geleden – 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 periodiek activistenoverleg waarbinnen activiteiten worden 
geëvalueerd en nieuwe activiteiten mede worden gepland. Het NPK ontvangt geen 
subsidies. Alle kosten van 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 2019 diverse openbare 
bijeenkomsten. Daaruit de volgende greep: 

• Nieuwjaarbijeenkomst op 3 februari met Peter Malcontent, docent aan de 
Universiteit van Utrecht, naar aanleiding van de publicatie van zijn boek Nederland, 
Israel & Palestina – een open zenuw; Amsterdam: Boom; 2018; 312 pp.);

• Bijeenkomst op 14 maart in CREA (Amsterdam) over de positie van Palestijnse 
vluchtelingen in Libanon; met Nora Stel, verbonden aan de Universiteit van Utrecht, 
en Gerard Jonkman (inmiddels directeur) van The Rights Forum; beeld & analyse;
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• Panel in Pakhuis de Zwijger (Amsterdam) op 19 maart, met als titel Exception 
Palestine; met Lydia de Leeuw (SOMO), Dino Suhovic (LGBT-netwerk) en Robert 
Soeterik (NPK-voorzitter);

• Bijeenkomst op 7 november in CREA over de positie van de Bedoeïenen in de 
Naqab/Negev, met specialist Irène Steinert (Amsterdam/Parijs); beeld & analyse.

De jaarlijkse Nakba-bijeenkomst (in mei) moest worden afgelast door een onvoorziene 
wijziging van het programma van de Palestijns-Zweedse hoofdgast. 

Daarnaast participeerden wij met Palestina-blokken actief in de Women’s March op 9 
maart in Amsterdam (grote portretten van Ahed Tamimi, Khalida Jarrar, Haneen Zoabi 
& Dareen Tatour; toelichtende flyer), evenals in de landelijke demonstratie op 23 
maart in Amsterdam van het Comité 21 Maart, tegen racisme en discriminatie.

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

De tweemaandelijkse gedrukte NPK-publicatie Soemoed – met abonnees in Nederland 
en Vlaanderen – is in 2019 haar 47e jaargang ingegaan. Elk nummer bevat 44 pagina’s 
feiten, analyses en meningen (die deels via de NPK-website ook digitaal worden 
verspreid). Het streven is om vooral Palestijnen aan het woord te laten.
Dit kalenderjaar zijn, naast belangrijke actuele ontwikkelingen, onder meer aan de 
orde gekomen: historische thema’s als de verwoesting in 1967 van de Al-Mughrabi-
wijk in Oost-Jeruzalem (aan de voet van de Klaagmuur) en de gelijktijdige etnische 
zuivering (gevolgd door kolonisatie) van de Hoogvlakte van Golan; de positie van de 
Palestijnse vluchtelingen in Libanon; de voortschrijdende segregatie in Palestina’48/
Israel tussen joodse Israeli’s en Palestijnen en de opmars van extreem-rechts in Israel.  

De NPK-website (www.Palestina-Komitee.nl) biedt actuele informatie en opmerkelijke 
opinies en attendeert via een agenda op activiteiten binnen de Palestina-beweging in 
Nederland en elders; voorts biedt deze diverse achtergrond-dossiers en nu ook een 
databank ‘Cinema Palestina’, met rond 1000 titels van ilms en documentaires, plus een 
dossier medische zaken, geproduceerd door de werkgroep Care for Palestine (zie onder).  

In aanvulling daarop zijn er de digitale nieuwsbrief NPK-info en een facebook-pagina 
met veel volgers.

Diverse bijdragen aan de gedrukte media en aan de social media. 
Het aantal verzoeken om informatie – veelal in de vorm van interviews met 
scholieren en studenten – is in 2019 opnieuw groot geweest; in 2019 is de eerder 
opgestarte scholingscursus voor Palestijnse (en andere) jongeren in Assen voortgezet. 
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BDS-campagne: Boycot, Desinvesteren & Sancties 

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

Zo loopt er een winkel-boycot-flyer-campagne in enkele Nederlandse steden – met 
name in Amsterdam en Assen – gericht tegen de winkelketen van Albert Heijn, die veel 
Israelische producten (al dan niet uit de joodse nederzettingen) in zijn assortiment 
heeft (inmiddels enkele tienduizenden flyers verspreid).

Van de flyer is inmiddels ook een Arabische en Engelse versie beschikbaar. 
Voorts is het NPK actief in de Palestina-Werkgroep van het FNV op het punt van 
desinvesteren. 

Care for Palestine

Sinds 2017 faciliteert het NPK de werkgroep Care for Palestine – bestaande uit 
artsen, verpleegkundigen en therapeuten – die zich tot taak heeft gesteld om aan 
de beroepsgroep maar ook aan anderen te verduidelijken wat de impact is van de 
Israelische overheersing, bezetting en blokkades op de gezondheidssituatie van 
Palestijnen.

Nationale en internationale contacten

Sinds 2003 is het NPK actief lid van de European Coordination of Committees 
and Associations for Palestine (ECCP) – een samenwerkings-verband 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-
Associatieverdrag; de Israelische wapenindustrie.

Een bezoldigde ECCP-coördinator (in Brussel) voert gesprekken met ambtelijke 
vertegenwoordigers bij de EU en met Europarlementariërs en reikt aan het hele 
Europese netwerk belangrijke informatie aan over plannen en acties van de EU. 
Daarnaast is de ECCP een coördinatiepunt voor activiteiten in sociale fora en andere 
internationale activiteiten. 
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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.

Ook in 2019 maakte het NPK deel uit van de Kerngroep (dagelijks bestuur) van het 21 
Maart Comité – een platform van organisaties die strijd voeren tegen discriminatie en 
racisme. 

Donaties

Wij ontvingen ook dit jaar weer donaties voor humanitaire hulp, die grotendeels naar 
medisch-sociale projecten in Gaza zijn gegaan. 

Tot slot

Het NPK is de sympathisanten, donateurs en vrijwilligers zeer erkentelijk voor de in 
2018 ontvangen steun – waaronder inanciële steun. Zonder deze zou ons werk niet 
mogelijk zijn geweest.

Blijf ons steunen ! 

Nederlands Palestina Komitee 
Postbus 10520
1001 EM Amsterdam
telefoon :  020 – 6246046
email     :  npk@xs4all.nl
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Financiële verantwoording 

NPK jaarrekening 2019 
Resultatenrekening

Balans

UITGAVEN
Organisatiekosten      
Acties/bijeenkomsten        
Internationale contacten 
Verstrekte donaties 
Promotiemateriaal      

ONTVANGSTEN
Ontvangen donaties      
Ontvangen rente      
Promotiemateriaal      
Bijzondere baten/lasten 

Resultaat:

ACTIVA
Inventaris
Vooruitbetaalde kosten 
Liquide middelen      
Rekeningen courant      

Totalen:

PASSIVA
Algemene reserve
Reserve onderzoek
Vervangingsreserve apparatuur
Reserve humanitaire acties
Reserve overige acties
Geoormerkte donaties       
Nog te betalen

2019
 25.931 
 4.107 
 1.000 

 25 

 31.063 

 24.390 
 46 
 6 

 2.963 
 27.404 

-3.659

2019
 1.054 

 840 
 109.987 

 2.334 

 114.215 

2019
 67.046 
 30.000 
 5.000 
 6.811 
 5.000 

 50 
 308 

 114.215 

2018
 21.643 
 9.253 
 1.000 
 1.050 

 60 
 33.006 

 30.261 
 104 
 18 

 67.538 
 97.921 

 64.915 

2018
2.293 

119.193 
921                  

122.407 

2018
 80.705 
 30.000 

 9.376 

650 
1.676 

122.407 
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donaties voor politieke steun:
NL91 INGB 0001 8069 47
t.n.v. Nederlands Palestina Komitee

donaties voor humanitaire steun:
NL20 INGB 0005 5792 94
t.n.v. Nederlands Palestina Komitee (onder 
vermelding van de actie)

donaties voor Soemoed: 

NL21 INGB 0002 0474 09
t.n.v. Stichting Palestina Publikaties




