Cyfeillion Archifau Clwyd
Ffurflen Ymaelodi / Adnewyddu Aelodaeth

Ffurflen Ymaelodi /
Adnewyddu Aelodaeth

Hoffwn ymaelodi/adnewyddu fy nhanysgrifiad gyda Chyfeillion Archifau Clwyd fel
Aelod llawn / Aelod cyswllt [dilëer fel bo’n briodol].
Pris bod yn Aelod llawn (sy’n cynnwys teulu) yn £10 y flwyddyn, i’w dalu ar 1 Mehefin
[os ydych chi’n ymaelodi rhwng 1 Mawrth a 31 Mai ystyrir bod y tanysgrifiad yn dechrau
ar 1 Mehefin]. Bydd pob aelod newydd yn derbyn dau rifyn blaenorol o Hanes Bro Clwyd.

Cyfraniadau: Mae cyfran sylweddol o’r tanysgrifiad £10 yn mynd tuag at argraffu a
phostio Hanes Bro Clwyd. Mae croeso mawr i gyfraniadau, yn ychwanegol at y
tanysgrifiad sylfaenol, a rhoir 100% i gefnogi’r archifdai. Mae’r Cyfeillion, fel elusen, yn
medru adfer 20% arall o unrhyw gyfraniad oddi wrth Gyllid a Thollau Ei Mawrhydi trwy
‘Gymorth Rhodd’ os ydych chi’n drethdalwr ac yn llenwi’r Datganiad trosodd.
Taliad: Byddem yn hoffi cael taliad trwy Archeb Sefydlog lle bo’n bosibl, gan fod hyn yn
lleihau’r costau gweinyddol – llenwch y ffurflen trosodd, os gwelwch yn dda. Fodd
bynnag, os yw’n well gennych chi dalu gyda siec neu arian parod, gwnawn anfon neges
atgoffa atoch chi ar yr adeg priodol.
_ _ ___________________________________________________
Defnyddiwch BRIFLYTHRENNAU a rhoi tic yn y blychau,
fel bo’n briodol

Newydd

Darn o Plas Teg Terrier 1792 a gedwir yn
Swyddfa Archifau Sir y Fflint [D/BC/4368]

Os ydych am fod yn Aelod Cyswllt, am ddim, cyflwynwch dystiolaeth eich bod wedi eich
cofrestru fel myfyriwr amser llawn neu ran amser [nid oes cyfyngiadau oedran].

Adnewyddu

Enw(au) cyntaf: ........................................................ Teitl: ..........
Cyfenw: ............................................................
Cyfeiriad: ...................................................................................................
................................................................ Côd post: ...............
Rhif ffôn: ...............................................
Llofnod: ..........................
E-bost: .....................................................
Dyddiad: ..........................
Dull talu: Archeb Sefydlog

Siec

Elusen Gofrestredig 1047418
Noddwr: Syr William Gladstone, Barwnig

Arian parod

A ydych chi’n fodlon i ni gadw’r wybodaeth hon yn ein cronfa ddata?
Ydw
[Ni fydd unrhyw wybodaeth yn cael ei datgelu na’i darparu i drydydd parti]. Nac ydw
Anfonwch at: Y Trysorydd Anrhydeddus [Cyfeillion Archifau Clwyd]
David Kay, 11 The Avenue, Rhodfa Trueman, Penarlâg, Sir y Fflint, CH5 3RZ

2016#v.1

Cyfeillion Archifau Clwyd
Sefydlwyd y Cyfeillion fel elusen yn 1994 i hyrwyddo a chefnogi gwaith yr
Archifdai yng ngogledd ddwyrain Cymru. Rhai o’r prif weithgareddau yw:
1. Codi arian i brynu archifau ac offer i’r Archifdai, yn enwedig lle nad yw
cyllid ar gael trwy’r ffynonellau arferol, neu lle bo’u hangen ar frys.
Er enghraifft, yn ystod y blynyddoedd diwethaf, rydym ni wedi ariannu
cael Cofnodion Wyrcws Wrecsam 1863-4, cynorthwyo tuag at gostau
cadw Dyfarniadau Cau Tir y Llys Chwarter a throsi cofnodion yn rhai
digidol i’w catalogio ar-lein, yn ogystal â phrynu dodrefn ac offer arwlyo
er budd y cyhoedd sy’n gwneud gwaith ymchwil yn y gwahanol
archifdai.
2. Rhoi cymorth gwirfoddol i amrywiol brosiectau Archifdai, megis
cynllun Cynefin i sicrhau bod Mapiau a Dosraniadau’r Degwm Cymru
gyfan ar gael yn ddigidol fel y gellir eu gweld ar-lein.
3. Cyhoeddi’r cylchgrawn, Hanes Bro Clwyd, a ddosberthir am ddim i
aelodau ddwywaith y flwyddyn. Mae’n cynnwys erthyglau ar ystod
eang o bynciau yn ymwneud â hanes lleol ac archifau, ac mae’n adrodd
am ddatblygiadau diweddar yng nghasgliadau archifau lleol.
4. Er budd hybu gwybodaeth, mae’r Cyfeillion hefyd yn trefnu
ymweliadau achlysurol i wahanol archifdai a llyfrgelloedd yng Nghymru
a’r Gororau, ynghyd â darlithoedd yn ymwneud ag archifau penodol a
digwyddiadau hanesyddol penodol.

PRIS AELODAETH LAWN yw £10 y flwyddyn (sy’n cynnwys yr holl deulu yn
yr un cyfeiriad). Mae gennym gategori Aelod Cyswllt am ddim i unrhyw un
sy’n astudio mewn ysgol, coleg neu brifysgol trwy gydol eu cyfnod mewn
addysg.
Cewch ragor o wybodaeth gan yr Ysgrifennydd Aelodaeth:
Derek Jones, Fron Haul Isa, Llanfynydd, Wrecsam, LL11 5HP
[Rhif ffôn: 01352 771306 E-bost: fronhaulisa@btinternet.com]
Ynteu gan yr Ysgrifennydd Anrhydeddus:
Roy Coppack B.A., M.Ed., FRGS.
Bryn Gwyn, 2 Rhodfa Anwyl, Rhuddlan, LL18 2SQ
[Rhif ffôn/ffacs: 01745 591676 E-bost: roy.coppack2@btinternet.com]

Cyfarwyddiadau i’ch Banc neu’ch Cymdeithas Adeiladu

ARCHEB SEFYDLOG
NODYN I’R BANC – Mae’r Archeb hon yn diddymu unrhyw archeb
flaenorol i Gyfeillion Archifau Clwyd

Enw eich Banc/Cymdeithas Adeiladu: .......................................................................
Cyfeiriad eich Banc/Cymdeithas Adeiladu: ...............................................................
…………….............................................................................. Cod post: ......................
Talwch i Fanc y National Westminster, Sgwâr Sant Pedr, Rhuthun, Sir Ddinbych
LL15 1DW Cod didoli 54-41-06, cyfrif Cyfeillion Archifau Friends of the Clwyd
Archives Rhif y cyfrif: 22821147
y swm o ................................................................................. [swm mewn geiriau]
[sef y cyfanswm yn cynnwys y tanysgrifiad o ddeg punt + cyfraniad dewisol]
Mae’r taliad cyntaf yn ddyledus ar ................................. [gadewch y llinell hon yn
wag – fe wnawn ni lenwi’r manylion]
a’r un swm yn flynyddol ar y 1af o Fehefin nes i mi ddiddymu hyn neu eich
hysbysu am unrhyw newid.
Rhif y cyfrif: ................................. Cod didoli eich banc: .......................
Enw’r cyfrif: ..................................................................................................
Eich cyfeiriad: ............................................................................................................
......................................................................... Côd post: .............
Llofnod: .............................................
Dyddiad: .................................
-------------------------------------------------------------------

DATGANIAD RHODD CYMORTH
Cyfeillion Archifau Clwyd – Elusen Gofrestredig 1047418
Teitl: .......... Enw(au) cyntaf: ...................................... Cyfenw: ..............................
Cyfeiriad: ...................................................................................................................
.................................................................................. Cod post: ..............
Dymunaf i Gyfeillion Archifau Clwyd drin elfen cyfraniad y taliad hwn, a’r holl gyfraniadau
dilynol o ddyddiad y datganiad hwn, fel cyfraniadau Rhodd Cymorth nes i mi eich hysbysu
fel arall. Rwy’n cadarnhau fy mod yn drethdalwr yn y Deyrnas Unedig.

Llofnod: ..................................................... Dyddiad: ................................

