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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 periodiek activistenoverleg waarbinnen activiteiten worden 
geëvalueerd en nieuwe activiteiten mede worden gepland. 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

Het organiseren van openbare activiteiten was in verband met de corona-pandemie op 
last van overheid niet toegestaan. 

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

Om de bovengenoemde beperking te compenseren, heeft het NPK een krachtige extra 
impuls gegeven aan de informatievoorziening 

De tweemaandelijkse gedrukte NPK-publicatie Soemoed – met abonnees in Nederland 
en Vlaanderen – is in 2021 haar 50e jaargang ingegaan – een mijlpaal. Elk nummer 
bevat rond 40 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.
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Belangrijke thema’s waren dit kalenderjaar: de algemene verkiezingen in de Bezette 
Palestijnse Gebieden (die uiteindelijk zijn afgeblazen); de machtswisseling in de 
Verenigde Staten; verkiezingen in Israel; Israels cyberspionage; over normalisering 
van de betrekkingen tussen Israel en Arabische staten; essays over Edward Said; en 
over Palestijnse kunsten.    

De eerder geheel vernieuwde 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 films en documentaires; tenslotte is er de medische rubriek Care for Palestine met 
achtergrondinformatie en medisch nieuws (zie onder).  

In aanvulling daarop zijn er de digitale Nieuwsbrief aan de achterban en een 
Face-bookpagina; Instagram is verder uitgebouwd.

Veel tijd en energie is gestoken in het verder uitbouwen van de Nieuws-rubriek 
(palestina-komitee.nl/category/nieuws/). Dagelijks wordt deze met gemiddeld tien 
berichten aangevuld en biedt zo geïnteresseerden de mogelijkheid om belangrijke 
ontwikkelingen op de voet te volgen. Wij hebben daarbij gekozen voor een selectie van 
Engelstalige berichten om vooral ook jongeren (en daarnaast geïnteresseerden buiten 
het Nederlandse taalgebied) te kunnen bedienen.

Verder hebben wij in 2021 opnieuw twee achtergronddossiers geproduceerd: Robert 
Soeterik e.a., Israelische apartheid – drie basisteksten (59  pp.) en Robert Soeterik 
e.a., ‘De Intifada van de Eenheid’  (102  pp.), over de volksopstand van medio 2021 
toen Palestijnen in Sheikh Jarrah/Oost-Jeruzalem, in Israel/Palestina’48 en in de Strook 
van Gaza samen tegen Israelische overheersing  in opstand kwamen. De dossiers – 
ook de drie eerder gepubliceerde – zijn via de NPK-website te raadplegen. 
         
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 – 
waaronder 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 
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heeft (inmiddels rond 25.000 flyers verspreid). Maar ook die activiteit is in verband met 
de corona-pandemie in maart noodgedwongen gestaakt.

Voorts is het NPK actief in de Palestina-Werkgroep van het FNV (inmiddels omgedoopt in 
FNV MENA-Werkgroep) 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. De corona-pandemie heeft het organiseren van openbare activiteiten 
verhinderd

Nationale en internationale contacten

Het NPK maakt tevens deel uit van de Kerngroep van het 21 Maart Comité – een 
platform van organisaties die strijd voeren tegen discriminatie en racisme.

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-
Associatie-verdrag; de Israelische wapenindustrie; enzovoort).

Een bezoldigde ECCP-coördinator (in Brussel) voert gesprekken met ambtelijke 
vertegenwoordigers bij de EU en Europarlementariërs en reikt voor 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. 

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.



5NEDERLANDS PALESTINA KOMITEE - JAARVERSLAG 2021

Donaties

Wij ontvingen ook in 2021 donaties voor humanitaire hulp aan Palestijnen. De 
inkomsten zijn voor een deel naar medische projecten en een project ten behoeve van 
schoolkinderen in Gaza gegaan, evenals naar de Stichting HOPE die door middel van de 
kunsten getraumatiseerde kinderen in Gaza helpt. 

Tot slot

Het NPK is de sympathisanten, donateurs en vrijwilligers zeer erkentelijk voor de in 
2021 ontvangen steun – waaronder financiële 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

Resultaat
OMSCHRIJVING 2021 2020
organisatiekosten 40.894										 															 40.416					
verstrekte	donaties 6.125												 25												 	
actie,	bijeenkomsten	publcaties 2.348												 2.399								
internationale	contacten 1.000												 1.000								
totaal	kosten 50.367										 43.840					

bijdrage	SPP 13.631										 13.471					
ontvangen	donaties 31.893										 23.791					
ontvangen	rente 1																			 	 26												 	
totaal	ontvangen 45.525										 37.288					

resultaat -4.842											 -6.552						

Balans
2021 2020

inventaris 853														 	 1.123								
liquide	middelen 89.400										 99.989					
rekening	courant	SPP 3.818												 1.869								
vooruit	betaalde	kosten -															 	 150											
totaal	activa 94.071										 103.131			

algemene	reserve 55.652										 60.494					
diverse	reserves 38.181										 42.281					
vooruit	ontvangen -															 	 75												 	
nog	te	betalen 238														 	 281											
totaal	passiva 94.071										 103.131			

															

NPK	JAARREKENING	2021
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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




