
 
 

Clwb Cymdeithasol a Chwaraeon Staff Prifysgol Aberystwyth 

 

Cofnodion y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol 

gynhaliwyd nos Fercher, 4 Mai 2011 ym Mrynamlwg 
 

Pwynt 

Agenda 

Tesun a Thrafodaeth 

1 Presennol 

Aelodau’r Pwyllgor : HD, DW, BM, TL, PC, AJ, AS, PE 

Aelodau : 7 

2 Ymddiheuriadau 

Aelodau’r Pwyllgor: NB 

Aelodau: Derbyniwyd ymddiheuriadau gan 8 o’r aelodau 

3 Cofnodion y CCB diwethaf 

Derbyniwyd cofnodion CCB yr 21 Ebrill 2010 fel rhai cywir. 

4 Materion yn Codi o’r Cofnodion 

4.1 Nodwyd y dylid ychwanegu ‘Ethol swyddogion y Clwb’ at eitemau barhaol 

yr agenda.   

5 Adroddiad y Cadeirydd 

5.1 Nodwyd Hywel fod y pwyllgor wedi gweithio’n galed unwaith eto er mwyn 

sicrhau dyfodol y clwb, ac fe ddiolchwyd i’r aelodau am eu hymrwymiad a’u 

chefnogaeth. 

5.2 Nodwyd Hywel fod nifer o’r heriau sy’n wynebu’r clwb yr un rhai ag yn y 

gorffennol, fod gwelliant sylweddol wedi ei wneud dros y flwyddyn 

ddiwethaf. 

5.3 Cyflawnwyd prif nod gweithredol y CCB diwethaf, i geisio am Drwydded 

Agored i’r clwb yn ystod y flwyddyn.  Er bod hyn yn golygu nad oes gofyn 

cyfreithiol i aelodau arwyddo ymwelwyr i mewn, mae cyfansoddiad y clwb yn 

dal i nodi mae clwb i aelodau ydy hi, ac fe fydd yn parhau i annog aelodaeth 

ac i wobrwyo’r aelodau. 

5.4 Pwysleisiodd Hywel mae gwirfoddolwyr oedd holl aelodau’r pwyllgor, ere 

u bod yn ysgwyddo’r cyfrifoldeb am reoleiddio’r clwb.  Dros y flwyddyn 

ddiwethaf, bu’r pwyllgor llawn yn cwrdd tua phob chwe wythnos, ac fe 

ffurfiwyd is-bwyllgorau Rheoli, Cyllid a Digwyddiadau er mwyn hwyluso 

agweddau gweithredol y clwb. 

5.5 Mae’r pwyllgor wedi ceisio darparu ystod fwy eang o weithgareddau 

cymdeithasol dros y flwyddyn ddiwethaf.  Treialwyd gweithgareddau i annog 

defnydd ehangach o gyfleusterau’r clwb, gan gynnwys Blasu Chwisgy a 

nosweithiau cerddoriaeth draddodiadol gyson wrth barhau gyda’r 

darpariaethau mwy traddodiadol megis y pantomeim. 

5.6 Nodwyd gan Hywel fod y clwb wedi ei atgyweirio i sefyllfa ariannol 

gweddol dros y flwyddyn ddiwethaf, a bod gwelliant sylweddol wedi bod dros 

y tair blynedd diwethaf.  Rhoddwyd fwy o fanylion gan y Trysorydd yn ei 



 
 

adroddiad. 

5.7 Y sialens fwyaf unwaith eto i'r pwyllgor ydy annog a chadw demograffeg 

wahanol yn aelodau i'r clwb, gan fod y grŵp oedran 50+ wedi ei orgynrychioli 

o fewn yr aelodaeth.  Mae angen ystod fwy eang o aelodau er mwyn 

adlewyrchu proffil y brifysgol yn fwy cywir, ac er mwyn sicrhau dyfodol y 

clwb.  Nodwyd Hywel fod y linc gyda’r Gymdeithas Ddadlau yn fantais i'r 

clwb, a gobeithiwyd iddi barhau. 

5.8 Cynllunnir y cynllun i gynnig gostyngiad o 10% ar ddiodydd bar i’r aelodau 

yn ffordd i hyrwyddo ethos aelodaeth y clwb.  Nodwyd Hywel fod y pwyllgor 

yn rhoi ystyriaeth ariannol i’r syniad o godi’r gostyngiad yma i 20% er mwyn 

annog aelodaeth.  Fe fyddai hyn yn ddibynadwy ar sicrhau gostyngiad yng 

nghostau pwrcasu’r clwb drwy ymuno a chynllun pwrcasu cymunedol y 

Brifysgol.  Nodwyd Hywel y byddai hyn yn rhoi maint elw fwy, a bod y 

pwyllgor yn awyddus i drosglwyddo’r arbedion hyn i’r aelodau. 

5.9 Nodwyd Hywel fod y cysylltiadau mewnol gydag adrannau eraill o’r 

brifysgol wedi gwella yn sylweddol dros y flwyddyn, a bod cefnogaeth yr 

adrannau Cyllid, Adnoddau Dynol ac Ystadau yn benodol wedi arwain at 

foderneiddio systemau’r clwb. 

6 Adroddiad y Trysorydd 

6.1 Nodwyd Phil C nad oedd y clwb yn derbyn cymorth gweinyddol taledig 

rhagor.  Yn sgil hyn, ehangwyd rôl y Trysorydd, ac roedd nawr wedi’i wahanu i 

ddwy swydd wahanol, gyda Thrysorydd yn goruchwylio agweddau cyllidol o 

ddydd i ddydd, a chyfrifydd yn paratoi’r cyfrifon. 

6.2 Nodwyd Phil C fod elw o £3,500 wedi ei wneud yn ystod y flwyddyn, a 

bod hyn yn welliant o £7,000 ar y flwyddyn flaenorol.  Er bod trosiant y clwb 

ychydig yn is, cynyddodd yr ei war y gwerthiant. 

6.3 Nodwyd ei fod yn flaenoriaeth i gynyddu’r elw drwy ennill arbedion ym 

mhob agwedd o fywyd y clwb, ac i sicrhau fod yr aelodau yn derbyn 

gwasanaeth gwerth am arian. 

6.4 Nodwyd hefyd fod £8,000 wedi ei drosglwyddo yn ddiweddar o gyfrifon 

cyfredol y clwb i gyfrif buddsoddi’r clwb gyda’r Brifysgol.  Er y bydd hyn yn 

cael ei nodi yng nghyfrifon y CCB nesaf, nodwyd fod hyn yn gam pwysig gan y 

bu rhaid tynnu arian o’r cyfrif yma yn ystod y blynyddoedd diwethaf er mwyn 

cynnal gweithred y clwb. 

6.5 Nodwyd gan Tony mae isafu costau a chynyddu derbynyddion heb 

niweidio’r gwasanaeth i’r aelodau oedd strategaeth ariannol y clwb. 

6.6 Fe fyddai cymryd rhan  yng nghynllun pwrcasu cymunedol y Brifysgol yn 

galluogi’r clwb i isafu’r costau a sicrhau gorswm uwch er mwyn caniatáu mwy o 

ostyngiad i’r aelodau. 

6.7 Diolchwyd yr Ysgrifennydd Aelodaeth am ei gymorth gan fod yr incwm 

o’r tanysgrifiadau wedi codi er bod y gyfradd wedi aros yn gyson dros y ddwy 

flynedd diwethaf. 

6.8 Nodwyd fod archwiliad manwl o drefniadau hirdymor y clwb wedi arwain 



 
 

at gynilon sylweddol, ac y byddai’r broses yma’n parhau yn y dyfodol. 

6.9 Nodwyd fod cynilon sylweddol wedi ei wneud gan fod y clwb yn lledaenu 

gwybodaeth i fwyafrif yr aelodau ar ffurf electronig erbyn hyn. 

7 Adroddiad Aelodaeth 

7.1 Nodwyd Phil E fod nifer yr aelodau wedi cynyddu o 5% dros y ddwy 

flynedd diwethaf, a bod yna tua 875 aelod erbyn hyn.  

7.2 Nodwyd fod nifer yr aelodau wedi’u hymddeol wedi dyblu, gan fod nifer 

o’r aelodau oedd yn ymuno fel aelodau ‘cydymaith’ nawr yn gymwys i ymaelodi 

fel aelodau wedi’u hymddeol. 

7.3 Nodwyd Phil E fod ymgyrch marchnata drws-i-ddrws wedi digwydd yn yr 

ardal leol, ond mae nifer fach iawn oedd wedi ymuno o ganlyniad.   

7.4 Nodwyd Phil E ei bod wedi cysylltu gyda phob aelod o staff y Brifysgol 

nad oedd yn aelod dros y flwyddyn ddiwethaf yn nodi manteision aelodaeth y 

clwb ond fod y gyfradd ymateb yn isel iawn.   

7.5 Nodwyd Phil E fod holl aelodau staff yr ysbyty hefyd wedi targedu, a 

bod cyswllt hefyd wedi ei wneud ag aelodau llithro o restr aelodau 2000. 

7.6 Nodwyd Phil E fod gwybodaeth gyffredinol a digwyddiadau yn cael ei 

ddanfon i’r aelodau yn electronig trwy restr e-byst aelodau, trwy e-byst 

wythnosol i Staff ac ôl-raddedigion y Brifysgol, ac i staff y Llyfrgell 

genedlaethol drwy eu system fewnol nhw.  Nodwyd fod yr ymateb i’r 

wybodaeth ar yr ebyst wythnosol yn gyffredinol isel, ond fod staff y 

Llyfrgell Genedlaethol yn gefnogol. 

7.7 Mewn ymateb i gwestiwn o’r llawr, nodwyd Phil E y byddai nawr yn bosib 

hysbysebu manteision aelodaeth a bodolaeth y clwb i staff yn y papur lleol 

gan fod ganom Drwydded Agored. 

7.8 Nodwyd cynrychiolwyr y Gymdeithas Ddadlau eu body n mwynhau dod i 

Frynamlwg oherwydd ei awyrgylch tawel, a’r ffaith ei body n hawdd trafod 

gyda’i gilydd.  Diolchwyd i Frynamlwg am ei chefnogaeth, a nodwyd eu bod 

wedi cadw mwy o aelodau ers defnyddio cyfleusterau’r clwb.   Nodwyd 

ganddynt y byddai cymdeithasau eraill tebyg efallai a diddordeb i 

ddefnyddio’r cyfleusterau yma. 

7.9 Nodwyd y byddai strategaeth a chyllideb marchnata yn ogystal â rhywun 

i gymryd cyfrifoldeb am gydlynu a gweithredu’r strategaeth yn fanteisiol i’r 

clwb.  Mae’r clwb yn gweini swyddogaeth werthfawr o fewn y Brifysgol, a 

rhaid marchnata’r lleoliad a’r defnydd posib ohoni. 

7.10 Nodwyd fod targedu cymdeithasau’r Brifysgol ar adegau penodol er 

mwyn marchnata’r gwasanaethau sydd ar gael yn y clwb yn ddefnyddiol, yn 

enwedig ar gyfer bwcio achlysuron ar gyfer grwpiau mawr. 

7.11 Nodwyd y bod angen ehangu’r math o weithgareddau oedd ar gael yn y 

clwb, ond fod angen cefnogaeth aelodau blaenweithgar ar y pwyllgor er mwyn 

helpu i drefnu cyfarfodydd cyson. 

8 Tanysgrifiadau 

8.1 Ar ran y pwyllgor, cynigwyd Hywel i gadw tanysgrifiadau 2011 - 2012 ar 



 
 

yr un gost.  Cytunwyd hyn gan bawb oedd yn bresennol yn y CCB.  Mae hyn yn 

golygu y bydd y tanysgrifiadau yn aros ar y cyfraddau canlynol; 

 Aelodau Llawn £39.00 

 Aelodau wedi’u Ymddeol £19.50 

 Aelodau ôl-raddedig £5.00 

8.2 Wedi’r gweithgarwch economaidd diweddar, cynigwyd cynnig aelodaeth i 

aelodau di-waith ar yr un gyfradd ag aelodau wedi’i ymddeol.  Cytunwyd hyn 

gan bawb oedd yn bresennol. 

9 Cyfansoddiad y Clwb 

9.1 Cynigwyd Hywel yn swyddogol i ychwanegu rôl y swyddog newydd 

‘Cyfrifydd y Clwb’ i'r rhestr yn y cyfansoddiad.  Cytunwyd hyn gan bawb oedd 

yn bresennol. 

10 Unrhyw Fater Arall 

10.1 Gofynnwyd gan Hywel os oedd diddordeb gan unrhyw aelod presennol i 

ymuno â’r pwyllgor.  Croesawyd 2 aelod newydd i’r pwyllgor, Mr Dave Hughes 

fel aelod y pwyllgor llawn a Miss Aphra Tulip fel cynrychiolydd ar yr is-

bwyllgor Digwyddiadau. 

10.2 Cytunwyd pob aelod cyfredol i barhau ar y pwyllgor. 
 


