
 
 
 
Convenant 
 
tussen de EHBO-vereniging (naam/plaats) en het  Nederlandse Rode Kruis (NRK) afdeling (plaats) 
over de samenwerking bij de inzet van het team Opvang en Verzorging. 
 
Algemeen: 

- Het team Opvang en Verzorging (O&V) is een initiatief van de lokale afdeling (plaats) van het 
Nederlandse Rode Kruis (NRK) en maakt deel uit van de O&V in het district (naam) 
(waarmee de gemeente (naam) een convenant heeft afgesloten). 

- Het Convenant wordt aangegaan voor de periode van één jaar, stilzwijgend te verlengen van 
jaar tot jaar, met een opzegperiode van 2 maanden. 

- Bij strijdigheid prevaleren de afspraken van het convenant tussen de gemeente en het district. 

- De leden van het team O&V zijn vrijwilliger bij het NRK en hebben met het NRK een 
vrijwilligersovereenkomst afgesloten, waaraan voor hen geen kosten zijn verbonden. 

- Leden van de EHBO-vereniging (naam/plaats) kunnen ook vrijwilliger zijn bij het NRK in het 
kader van het team O&V.  

 
Afspraken: 

- Het NRK afdeling (plaats) richt zelf geen eigen EHBO-afdeling op. Voor de inzet van 
EHBO’ers bij activiteiten die door het NRK afdeling (plaats) worden georganiseerd wordt een 
beroep gedaan op de EHBO-vereniging (naam/plaats).  

- Leden van de EHBO-vereniging (naam/plaats), die zich als vrijwilliger bij het NRK (plaats) 
melden voor het O&V-team, worden vrijwilliger bij het NRK door ondertekening van de 
vrijwilligersovereenkomst van het NRK.  

- De inschrijving van leden van de EHBO-vereniging voor het O&V-team en alle 
administratieve handelingen die verder vereist zijn, wordt verzorgd door de NRK afdeling. 

- Alle vragen vanuit de gemeente over de inzet van het team O&V bij calamiteiten of 
oefeningen in dat kader, lopen via de districtscoördinator van het NRK. Dit betreft dus ook de 
EHBO-leden van het O&V-team.  

- De leden van de EHBO-vereniging (naam/plaats), die als vrijwilliger van het NRK deel 
uitmaken van het O&V-team (naam/plaats), kunnen aangeven in eerste instantie ingezet te 
willen worden in de 2e cirkel rond het calamiteiten/ramp-gebied. (de andere O&V-teamleden 
worden ingezet in de 3e cirkel) 

 
Aldus getekend op ….. te ….. 
 
Voor de EHBO-vereniging     Voor de NRK afdeling (plaats) 
(naam/plaats) 
 
 
 
 
(Naam/functie ondertekenaar)     (Naam/functie ondertekenaar) 
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