Chris Muthert is een energieke, creatieve geest die lef en gezond
verstand in de juiste dosis combineert. Werkzaam in de
energievoorziening (Gasunie) dacht hij al buiten de kaders, als Groen Gas
expert werd dat zijn vak. Hij werd politiek actief voor GroenLinks, en
probeert
beert draagvlak te krijgen voor duurzame energie initiatieven. Kern is
lokaal opwekken voor lokaal gebruik. Dus geen windmolenparken nabij
bebouwing, geen zonneparken “achterhuis” maar gedragen kleinschalige
oplossingen in duurzame energie. Geen geboren be
bestuurder,
stuurder, maar
misschien daarom juist de persoon die ook hier buiten de kaders denkt.
Kernwaarden zijn sociaal en gelijkwaardigheid, open discussies en samen
werken aan een duurzame toekomst.

Petra Gelderloos is 38 jaar en opgegroeid in Hoogezand. Ze wo
woont
samen met Harry Wieringa in Sappemeer. Samen hebben ze vier
kinderen. Op hun dak liggen 8 zonnepanelen en ze nemen deel in
SunBrouck met 5 zonnepanelen. Ze werkt bij de provincie Drenthe als
bestuursadviseur van één van de gedeputeerden. Daarvoor heeft ze
jarenlang bij de gemeente gewerkt als communicatieadviseur. Met die
achtergrond en interesse wil ze zich graag inzetten voor SunBrouck.
Zowel qua interne als externe communicatie ziet ze volop kansen. Samen
met een enthousiast team wil ze hier graag me
mee aan de slag gaan.

Roelof Lanting is vanaf 2014 betrokken bij Duurzaam Menterwolde en
medeoprichter van SunBrouck. Als gepensioneerd advocaat woont hij in
Haren. Peter is van mening dat we samen de planeet domweg zullen
moeten redden. Duurzame opgewekte energie gebruiken is daarvoor
een b
belangrijke
elangrijke stap. Dat is naar zijn mening geen zaak voor
regeringsleiders (Parijs) alleen. Ook gewone inwoners zelf de goede
dingen doen, ook in Midden
Midden-Groningen.
Groningen. Dat is zijn motivatie om
bestuurslid te willen zijn van Sun
SunBrouck.
rouck. Zijn ervaring zet hij graag
graa in.

Peter de Wekker is vanaf 2014 een van de oprichters van Duurzaam
Menterwolde. Hij is vanuit het idee dat we met elkaar moeten streven
naar een duurzame wereld betrokken bij de energietransitie. Samendoen
past ook bij zijn idee van de plannen van energie coöperatie SunBro
SunBrouck.
Samen met bewoners in de regio de opwek van duurzame energie
stimuleren. Woonachtig in Muntendam als gepensioneerd hovenier wil
hij zich inzetten voor het bestuur van SunBrouck. Hij is kandidaat gesteld
door het bestuur van Duurzaam Menterwolde en wil op die manier de
link leggen tussen beide coöperaties. Zijn belangstelling gaat uit naar een
functie die dienstbaar is aan de coöperatie, geen boegbeeld.

Harry Wieringa werd 48 jaar geleden geboren in Winschoten. Een paar
jaar geleden ging hij samenwonen met Petra Gelderloos. Samen hebben
ze vier kinderen. Op het dak van hun woning in Sappemeer liggen 8
zonnepanelen en in SunBrouck doen ze mee met 5 zonnepanelen. Harry
werkt
erkt in Winschoten bij de gemeente Oldambt als directeur
Maatschappelijke Zaken. Hij wil zich inzetten voor SunBrouck, omdat hij
gelooft dat burgers zelf verschil kunnen maken als het gaat om
duurzaamheid en duurzame energie. Hij wil via SunBrouck een bijd
bijdrage
leveren aan de gewenste energietransitie, die in ons land nodig is.

Okko van der Poel is voormalig docent natuurwetenschappen en
daarnaast al 50 jaar werkzaam in een breed scala van
vrijwilligersactiviteiten. Zijn motief voor al die bezigheden is:
de wereld een beetje beter en mooier maken en zichzelf blijven
ontwikkelen. Op het gebied van de energieopwekking ligt er voor onze
(en de volgende) generatie een grote uitdaging. Zijn voorkeur gaat naar
kleinschalige projecten (zoals ons SunBrouck
SunBrouck-veld) waarbij particulieren
direct betrokken zijn en wijzer en beter van worden. Alleen indien
nodig vindt hij grootschalige aanpak wenselijk, maar dan alleen als dit
gedragen wordt door omwonenden en als het in maatschappelijk
opzicht een eerlijke en rechtvaar
rechtvaardige opzet heeft.

