De bestuursleden weten dus niet om wie het gaat wanneer ze
over een dossier beraadslagen en een beslissing nemen.
Nadien brengt de dossierbeheerder de aanvrager op de hoogte
van de beslissing en zorgt eveneens voor de uitvoering ervan.
Neem ook eens een kijkje op

www.hasseltservicefonds.be
Zit je in een financiële noodsituatie?
Heb je moeite om te voorzien in dagelijkse levensbehoeften zoals niet voldoende beschikken over
gezonde voeding, huisvesting, toegang tot de gezondheidszorg,…
Kan je niet meer terugvallen op een tussenkomst van
overheidsinstellingen of wettelijke voorzieningen voor
de betaling van:


hospitalisatie, revalidatie en (para)medische
prestaties,…

Wens je meer inlichtingen of wil je een afspraak maken, neem
dan contact op met onze dossierbeheerder mevrouw Heidi
Christiaens.
E-mail: heidi.christiaens@hasselt.be of hsf@hasselt.be
Schriftelijk: Stad Hasselt, Burger en Samenleving
Groenplein 1, 3500 Hasselt - telefoon: 011 23 90 11
Verantwoordelijke uitgever: vzw Hasselt Service Fonds



kosten ten gevolge van een ziekte of handicap



factuur electriciteit, water, aardgas, huisbrandolie,…



noodzakelijke huishoudelijke apparaten en kleding,…



inschrijvingsgeld en schoolboeken,…



een hoorapparaat, een bril,…

Misschien kan vzw Hasselt Service Fonds u helpen
om uit een tijdelijke benarde situatie te geraken…

HOE ONTSTOND HSF?

Voorwaarde is wel dat de betrokkene zijn of haar domicilie in
Hasselt heeft.

Eind 1986 sloegen alle Hasseltse serviceclubs en het stadsbestuur de handen in elkaar om een benefietevenement te
organiseren.
Dit eerste gemeenschappelijk evenement kende zo een succes
dat besloten werd om een fonds op te richten hetgeen op 17
december 1987 een feit werd met de oprichting van vzw
Hasselt Service Fonds, kortweg HSF.
Deze vorm van 'cluboverstijgende' samenwerking tussen alle
serviceclubs binnen eenzelfde stad en het stadsbestuur kan als
uniek bestempeld worden.

Er worden geen verenigingen gesteund; die kunnen zich
rechtstreeks tot een van de serviceclubs richten om eventuele
steun te bekomen.

SAMENSTELLING HSF
De Algemene Vergadering van de vzw is samengesteld uit
vertegenwoordigers van de stad Hasselt, zijnde de
burgemeester en/of schepen(en), en maximum twee actieve
leden van de serviceclubs Fifty-One Club Hasselt; Fifty-One
Club Hasseletum; Inner Wheel Club Hasselt; Kiwanis Hasselt
Langeman; Kiwanis Hasselt Hazelaar; Kiwanis Hasselt
Heilewigis; Lions Club Hasselt; Lions Club Hasselt Van Veldeke;
Ronde Tafel Hasselt; Rotary Club Hasselt; Rotary Club HasseltHerckenrode; Rotary Club Hasselt Juniperus; Rotaract Club
Hasselt; en Club Soroptimist Hasselt.
De vzw wordt geleid door een Raad van Bestuur en een
Dagelijks Bestuur.

WIE HELPEN WE ?
Het HSF steunt individuele personen of gezinnen die met
ernstige financiële problemen geconfronteerd worden en niet
of onvoldoende kunnen terugvallen op bestaande instellingen
of wettelijke voorzieningen. In totaal keerde HSF in de periode
1987-2014 meer dan 350.000 euro uit.

De aard van de hulpverlening wordt aan elke situatie
aangepast en kan bestaan uit financiële of materiële steun,
advies, doorverwijzing,...
Het HSF treedt niet in de plaats van bestaande instellingen of
voorzieningen op.

HOE WERKT HET?
Een aanvraag voor steun kan rechtstreeks door de
betrokkene(n) worden ingediend, of door een andere persoon,
instantie of vereniging die op de hoogte is van een
noodsituatie.
De aanvraag komt terecht bij een dossierbeheerder van Burger
en Samenleving van de stad Hasselt die nagaat of een
aanvraag aan de basisvoorwaarden voldoet.
Indien dit zo, is wordt er gestart met de samenstelling van een
zo gedetailleerd mogelijk dossier met controleerbare gegevens
over de financiële situatie. Bewijsdocumenten inzake
inkomsten, uitgaven en achterstallige betalingen worden door
de aanvrager bezorgd maar ook bevoegde instellingen kunnen
bijkomende bewijsstukken aanbrengen. De dossierbeheerder
kan ook op eigen initiatief informatie inwinnen. Het spreekt
voor zich dat alle gegevens vertrouwelijk behandeld worden.
Wanneer het aanvraagdossier rond is krijgt het een nummer
om de anonimiteit te verzekeren en wordt het tijdens de
maandelijkse vergadering van de Raad van Bestuur besproken.

