
John F. and Eula Mae Baugh Sysco Scholarship Program

RICHTLIJNEN EN TOEPASSING (PDF-opmaak) 

Sysco is een trotse voorstander van hoger onderwijs en om de jeugd in staat te stellen om de leiders van morgen te worden. Sysco 

Corporation heeft het John F. and Eula Mae Baugh Sysco Scholarship Program (John F. and Eula Mae Baugh Sysco studiebeursprogramma) 

opgericht ter ere van zijn eerste Chief Executive Officer en zijn vrouw voor de erkenning van de vastbeslotenheid, de integriteit en het 

doorzettingsvermogen van de kinderen van de Sysco-associates die bachelor opleidingen van vier jaar willen volgen bij geaccrediteerde 

hogescholen en universiteiten. Gelieve de richtlijnen van het Baugh Scholarship Program hieronder te raadplegen. 

De studiebeurs 
Dit studiebeursprogramma wordt beheerd door Scholarship America. Scholarship America is de grootste ontwerper en beheerder van 
studiebeurzen en programma's voor terugbetaling van lesgeld voor bedrijven, stichtingen, verenigingen en individuen.  

Wie komt in aanmerking 
Aanvragers voor het John F. and Eula Mae Baugh Sysco Scholarship Program moeten - 

• Kinderen ten laste* (tot de leeftijd van 24) zijn van voltijdse associates van Sysco Coproration of van een van de overgenomen 
bedrijven en die minimaal twee jaar te werk zijn gesteld bij Sysco of het overgenomen bedrijf op het moment van de deadline om het 
aan te vragen en dat is 13 mei,

• Wees een laatstejaars secundair student of afgestudeerd die van plan is om zich in te schrijven of studenten die al zijn ingeschreven 
in een voltijdse bachelor studierichting van vier jaar voor het volledige aankomende academiejaar bij een geaccrediteerde hogeschool 
of universiteit, en

• Minimaal een gemiddeld puntenaantal hebben van 3 op een schaal van 4 (of een equivalent). 

* Kinderen ten laste verwijst naar de natuurlijke of juridisch geadopteerde kinderen of stiefkinderen van de associate die in aanmerking
komt voor de voordelen verstrekt door het bedrijf.

Kinderen van Sysco Corporate-functionarissen op Senior Vice President-niveau of hoger komen niet in aanmerking voor het John F. and Eula 
Mae Baugh Sysco Scholarship Program. 

Toekenningen 
De toekenningen van de internationale studiebeurzen zijn $2.500 (of equivalent bedrag). Financiële behoefte en verdienste zullen de 
ontvangers van drie (3) studiebeurzen bepalen. De overige vier (4) studiebeurzen worden alleen bepaald op basis van verdienste toegekend. 

Om de betaling van de studiebeurs te ontvangen, moeten de ouders van de ontvanger en studenten waarvoor de studiebeurs wordt verlengd 
nog steeds te werk gesteld zijn bij Sysco Corporation op het moment dat de cheques worden uitgereikt. 

Studiebeurzen kunnen nog tot drie extra jaren worden verlengd of totdat een bachelor graad wordt verdiend, welke het eerst komt. Verlenging 
is afhankelijk van het behalen van een minimaal cumulatief gemiddeld aantal punten van 3 op een schaal van 4, of het equivalent ervan, 
tijdens een voltijdse studierichting van vier jaar in een geaccrediteerde hogeschool of universiteit, doorlopende tewerkstelling van de ouders 
van de student bij Sysco Corporation en verderzetting van het programma bij Sysco Corporation. 

Beurzen zijn enkel voor bachelor studies 

Aanvraagprocedure 
De aanvraag moet worden voltooid zoals opgegeven, worden afgedrukt en verstuurd samen met een actueel, volledig transcript van graden 
naar Scholarship America met een postdatum die niet later is dan 13 mei. Cijferrapporten worden niet aanvaard. Online transcripts moeten de 
naam van de student, de naam van de school, de graad en credit-uren verdiend voor elke cursus en de periode waarin elke cursus is gevolgd, 
vermelden. 

Aanvragers zijn verantwoordelijk voor het verzamelen en indienen van alle vereiste informatie. Aanvragers worden geëvalueerd op de 
verstrekte informatie en moeten daarom alle vragen zo volledig mogelijk beantwoorden. Alle ontvangen informatie wordt beschouwd als 
vertrouwelijk en wordt alleen geëvalueerd door Scholarship America. 



Selectie van studiebeursstudenten 
Studiebeursstudenten worden geselecteerd op basis van academische records, aangetoond leiderschap en deelname  aan school- en 
academische activiteiten, onderscheidingen, werkervaring, een verklaring van carrière en educatieve doelstellingen, ongewone persoonlijke of 
familiale omstandigheden en een beoordeling van buitenaf. De financiële toestand wordt gebruikt om (9) beursstudenten te bepalen.  

Selectie van beursstudenten gebeurt door Scholarship America. In geen enkel geval speelt een officer of associate van Sysco Corporation een 
rol in de selectie. Alle aanvragers gaan akkoord om de beslissing als definitief te beschouwen. 

Aanvragers worden eind juni ingelicht of ze wel of niet geselecteerd worden om een beurs te ontvangen. 

Betaling van studiebeurzen 
Scholarship America verwerkt de betaling van de John F. and Eula Mae Baugh beurzen in naan van Sysco Corporation. De 
betalingen worden begin augustus in één keer betaald. Cheques worden naar het huisadres van elke ontvanger gestuurd en worden 
voor de student aan de school betaald. Internationale betaling wordt in september rechtstreeks aan de student overgemaakt. 

Verplichtingen 
Studiebeursstudenten hebben geen verplichting ten opzichte van Sysco Corporation. Ze zijn echter verplicht om Scholarship America in te 
lichten over wijzigingen op vlak van adres, inschrijving in een school of andere relevante informatie en om volledige transcripts op te sturen 
indien daarom wordt gevraagd. 

Revisies 
Sysco Corporation behoudt het recht voor om de voorwaarden en procedures van dit studiebeursprogramma te evalueren en om op elk 
moment wijzigingen aan te brengen inclusief de beëindiging van het programma.  

Vragen? Contacteer ons: 
E-mail: sysco@scholarshipamerica.org
Bel: 00 1 800-537-4180 of 00 1 507-931-1682 en vraag naar het Sysco Scholarship Program

Stuur uw volledige aanvraag en transcript naar: 
John F. and Eula Mae Baugh Sysco Scholarship Program 
Scholarship America 
One Scholarship Way 
Saint Peter, MN 56082 USA 
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John F. and Eula Mae Baugh Sysco Scholarship Program 

TIK OF SCHRIJF ALLE INFORMATIE IN DRUKLETTERS BEHALVE HANDTEKENINGEN 

Volledigheid en netheid verzekeren dat uw aanvraag op de juiste manier wordt geëvalueerd. De deadline voor de aanvraag is postdatum 13 mei

I.D. # AA PD RIC/CS GPA SATRW SATM ACTC SP1 TOTAL 

 Achternaam   Voornaam   Middelste initiaal 

Permanent adres 

Postadres   Appartement # 

Stad   Staat/Provincie   Postcode   Land 

Telefoon (  )   Geboortedatum:  Maand  Dag   Jaar 

E-mailadres _____________________________________________________________________________________________________________________

 

 Achternaam Voornaam   Middelste initiaal 

 

 Telefoon werk (   ) Faxnummer (  ) 

E-mailadres _____________________________________________________________________________________________________________________

Operationele faciliteit Jobtitel ______________________________________________________ 

Stad    Staat/Provincie    Land   Relatie met de aanvrager ________________________ 

De aanvrager is ten laste van de associate zoals gedefinieerd in de richtlijnen van het programma.  Ja     Nee 

Naam van de school    Datums van aanwezigheid:  Van   Tot 
 
 Stad    Staat/Provincie   Land   Telefoon (   ) 
 
 Toegekende graad of certificaat   Voltooiingsdatum secundaire school:  Maand  Jaar 

 Naam van de hogeschool, universiteit of andere post-secundaire school 
     dat u het volgende academiejaar plant te volgen 
 

Adres   Stad   Staat/Provincie   Land 
 

 4 jr. Hogeschool of universiteit  Andere, leg uit 

Volgend schooljaar:        1       2       3       4       5        of        Afstudeeronderzoek 

Datum dat het volgend academiejaar begint    en eindigt  

Major of studierichting die u plant te volgen   Duur van het programma:  Maanden  Jaren 

Wanneer verwacht u het programma te voltooien of af te studeren? 

Welk certificaat of welke graad wilt u behalen tegen die datum? 

Alleen Amerikaanse aanvragers: Studenten zullen:    wonen op de campus       niet wonen op de campus      pendelen vanaf thuis 

Als de gekozen school een openbaar instituut is, zal de aanvrager het volgende betalen   lesgeld voor inwoners van de staat 

  lesgeld voor inwoners van buiten de staat 
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ASSOCIATE 
OUDER/ 
VOOGD 
INFORMATIE 

POST- 
SECUNDAIRE 
SCHOOL 
GEGEVENS

ALLEEN VOOR 
SCHOLARSHIP 
AMERICA 
GEBRUIKEN 

AANVRAGER 
INFORMATIE 

GEGEVENS 
MIDDELBARE 
SCHOOL/ 
SECUNDAIRE 
SCHOOL 



Het versturen van een cv vervangt geen enkel onderdeel van deze aanvraag. Als de ruimte die voorzien is in een sectie niet volstaat, kunt u verder gaan op extra bladeren. Bijlagen 
moeten dezelfde indeling hebben. Herhaal GEEN informatie die reeds vermeld is op het aanvraagformulier. Uw naam, adres en de naam van dit studiebeursprogramma moet worden 
vermeld op alle bijlagen.  

 Beschrijf uw werkervaring gedurende de afgelopen vier jaar (bv. ober, babysitten, gras maaien, kantoorwerk). Geef datums aan vanaf 
 tewerkstelling voor elke job en geschat aantal gewerkte uren elke week. Vermeld de verdiende bedragen bij elke job. 
 

Werkgever/Positie Van - Ma/Jr Tot - Ma/Jr Uren per week Werd u betaald 

voor uw werk? 

JA  /  NEE 

JA  /  NEE 

JA  /  NEE 

JA  /  NEE 

 Beschrijf alle schoolactiviteiten waaraan u hebt deelgenomen gedurende de afgelopen vier jaar (bv. studentenraad, muziek, sporten, enz.). Beschrijf alle 
 gemeenschapsactiviteiten waaraan u hebt deelgenomen gedurende de afgelopen vier jaar (bv. scouts, vrijwilliger in het ziekenhuis, Special 
 Olympics). Vermeld alle speciale studiebeurzen, onderscheidingen en kantoren. Geef aan of het secundaire of post-secundaire activiteiten waren. 
 

Activiteit 
Aantal 
Jaren 
Bep. 

Speciale 
studiebeurzen, 

Onderscheidingen 
Kantoren te Activiteit 

Aantal 
Jaren 
Bep. 

Speciale 
studiebeurzen, 

Onderscheidingen 
Kantoren te 

 Geef een korte verklaring of samenvatting van uw plannen die te maken hebben met uw doelstellingen op vlak van opleiding en lange termijn en carrière-
doelstellingen. 

 

 Gelieve te beschrijven hoe en wanneer ongebruikelijke omstandigheden, familiaal of persoonlijk, uw prestaties op school, werkervaring 
 of deelname op school of aan gemeenschapsactiviteiten hebben beïnvloed. 

Aan de aanvrager: Deze sectie is vereist en moet in het verstrekte formaat worden voltooid. Indien onvolledig zal uw aanvraag niet worden geëvalueerd. 

Deze sectie moet voltooid worden door een raadgever of adviseur van een middelbare school of college, een instructeur of een leidinggevende op het werk 
die u goed kent. 

Aan de volwassen persoon die evalueert: Er is u gevraagd om informatie te verstrekken ter ondersteuning van deze aanvraag. Gelieve dit uw 

onmiddellijke en ernstige aandacht te geven omtrent de volgende stellingen. Wanneer voltooid, gelieve dit terug te overhandigen aan de aanvrager. Indien u 
dat wenst mag u ook een kopie nemen en die onder gesloten omslag terug geven aan de aanvrager. Een aanbevelingsbrief vervangt deze sectie niet. 

De keuze van het programma van een post-secundair programma is 
 uiterst 

    gepast 
 erg gepast 

 gemiddeld 

    gepast 
 ongepast 

De resultaten van de aanvrager reflecteren zijn/haar bekwaamheid  uiterst goed  zeer goed  gemiddeld  niet goed 

Het vermogen van de aanvrager om realistische en haalbare doelstellingen te 

definiëren is 
 uitstekend  goed  redelijk  slecht 

De kwaliteit van de toewijding van de aanvrager aan de school en/of 

gemeenschap is  uitstekend  goed  redelijk  slecht 

De aanvrager kan leerrijke hulpmiddelen zoeken, vinden en gebruiken  uiterst goed  zeer goed  gemiddeld  niet goed 

De aanvrager is nieuwsgierig en toont initiatief  uiterst goed  zeer goed  gemiddeld  niet goed 

De aanvrager heeft goede probleemoplossende vaardigheden, houdt 

vol en voltooit taken  uiterst goed  zeer goed  gemiddeld  niet goed 

Het zelfrespect en respect voor anderen van de aanvrager is  uitstekend  goed  redelijk  slecht 

Opmerkingen: 

Naam van de persoon die evalueert   Titel   Telefoon (  ) 

Handtekening    Datum 

Bedrijf van de persoon die evalueert 

Adres:  Straat  Stad   Staat/Provincie    Postcode   Land 
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ACTIVITEITEN, 
STUDIEBEURZEN EN 
ONDERSCHEIDINGEN 

WERK 
ERVARING 

ONGEBRUIKELIJKE 
OMSTANDIGHEDEN 

DOELSTELLINGEN 
EN 
AMBITIES 

AANVRAGER 
EVALUATIE 
(VEREIST)



 

 

 

 

 

 De student is verantwoordelijk voor het tijdig indienen van alle materialen bij Scholarship America. Onvolledige aanvragen worden niet geëvalueerd. Deze 
aanvraag is alleen volledig en geldig wanneer elk van de volgende materialen ontvangen zijn: 

 

 Studentenaanvraag met ingevulde beoordeling van de aanvrager 

 Actuele voltooide transcript(s) van behaalde graden (inclusief puntenschaal) 

 Engelse vertalingen van alle niet-Engelse documenten 

   

Deadline postdatum 13 mei 

 Scholarship America heeft als enige verantwoordelijkheid voor het selecteren van de beursstudenten op basis van criteria die zijn uiteengezet in de beschrijving 

van het programma. Deze aanvraag wordt het eigendom van Scholarship America. (Het wordt aangeraden dat u een kopie bewaart voor uw eigen bestanden.) 

Ik bevestig dat de beslissing definitief is. Ik certificeer hierbij dat ik voldoe aan de toelatingseisen van het programma zoals beschrevene in de 

richtlijnen en de verstrekte informatie is volledig en nauwkeurig voor zover ik weet. Indien dit wordt gevraagd, zal ik bewijs leveren van informatie, 

inclusief een officieel transcript van behaalde graden en een kopie van een Amerikaans en Canadees belastingaangifteformulier. Vervalsing van 

informatie kan leiden tot het beëindigen van eender welke toegekende beurs. 

Handtekening van de aanvrager Datum ________________________________ 

Handtekening van de werknemer Datum ________________________________ 
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AANVRAAG 
CHECKLIST 

CERTIFICERING 

Alle materialen, inclusief transcript, moeten geadresseerd 
worden aan: 

John F. and Eula Mae Baugh Sysco Scholarship Program 
Scholarship America 
One Scholarship Way 
Saint Peter, MN  56082   USA 

OUDERS' 
FINANCIEEL 
GEGEVENS 
(VERPLICHT 
om in 
aanmerking te 
komen voor 
financiële 
toekenning) 

Dit deel van de aanvraag moet door de Sysco-medewerker worden ingevuld.. 

1. Land van verblijf ………………………………………………………………………… ______________________________________ 

2. Totaal aantal familieleden dat minimaal de helft van de tijd studeert. Tijdens het academisch jaar 2022-2023 (moet aanvrager
bevatten; niet de ouders) ………………………………………………………………………………….. ________________________ 

3. Totaal gecombineerd inkomen van beide ouders van één jaar (lokale valuta ………………….….$_________________________ 

4. Totaal gecombineerd inkomen van beide ouders van één jaar (Amerikaanse dollar)…………… $ _________________________ 

5. Totaal aantal familieleden dat primair afhankelijk is van dit inkomen ……………………………... __________________________ 




