Llais y Gymanfa
Blas ar weithgarwch Cyfarfod Cyffredinol Rhithiol Eglwys Bresbyteraidd Cymru 2020

Cynnal Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol
Yn unol â’n cyfansoddiad,
penderfynodd yr Ymddiriedolwyr,
a hynny wedi ymgynghori gyda’r
Comisiwn Elusennau a’n cyfreithwyr,
y dylid cynnal Cyfarfod Cyffredinol
Blynyddol.
Ac fel y gwelwch o’r lluniau nid
Cymanfa Gyffredinol arferol oedd hon.
Nid oedd modd tynnu llun o ‘bawb
gyda’i gilydd’, yn ôl ein harfer.
Ond fe gafwyd lluniau ‘pawb gyda’i
gilydd’ trwy garedigrwydd zoom
oherwydd am y tro cyntaf erioed yn

hanes y Cyfundeb, Cyfarfod
Cyffredinol rhithiol oedd hwn!
Roedd angen ‘cyfarfod’ er mwyn
cyflawni gofynion statudol. Ymhlith y
tasgau cyfreithiol oedd angen eu
cwblhau oedd yr angen i gadarnhau
ein cyfrifon blynyddol, apwyntio
archwilwyr allanol, a chymeradwyo
rhestr ein Hymddiriedolwyr ar gyfer
gwaith y dyfodol. Yn ychwanegol,
penderfynwyd y byddem yn gwahodd
y cynrychiolwyr i ystyried amryw o
faterion eraill, yn arbennig materion
Corfforaethol pwysig.

Gwahoddwyd cynrychiolwyr i’r
cyfarfod ar y 13eg o Hydref 2020, a
rhoddwyd cyfle i bobl ymuno dros
fideo neu ar y ffôn.

Llywyddwyd y cyfarfod gan y Parch
Marcus Wyn Robinson, Llywydd y
Gymanfa Gyffredinol, gyda'r Parch
Brian Huw Jones yn ei gynorthwyo.
Roedd presenoldeb y cynrychiolwyr
yn glodwiw. O ran presenoldeb,
mynychwyd y cyfarfod gan dros 90%
o’r cynrychiolwyr.

Rhai o’r cynrychiolwyr yn y Gymanfa rithiol
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Cyfrifon 2019

4%

Cadarnhawyd y cyfrifon am 2019 fel
yr arwyddwyd hwy gan yr
Ymddiriedolwyr. Yn fras, mae’r
cyfrifon yn dangos ein bod wedi
gwario dros £1 miliwn yn fwy na’n
hincwm yn ystod y flwyddyn.
Roedd hyn yn unol â bwriad y
Gymanfa. Roeddem wedi cytuno i
leihau ein harian wrth gefn i swm
sy’n cyfateb yn fras i wariant dwy
flynedd (tua £11 miliwn). Wedi nodi
hyn, ac yn dilyn derbyn adroddiad
gan Andy Britton ein Pennaeth
Ariannol, nodwyd ymhellach er bod y cyfrifon yn dangos
gwarged cyfan o tua £17 miliwn ar hyn o bryd, mae
£4 miliwn o hwnnw yn ffigwr sy’n cael ei gyfrifo fel
gwarged ‘dybiannol’ yn y Gronfa Bensiwn ac mae oddeutu
£2 filiwn o’r ffigwr wedi ei rwymo mewn eiddo neu

morgeisi. Mae ein Hadran Ariannol wedi paratoi graffiau i’n
cynorthwyo i ddeall o ble y daw ein harian, a sut yr ydym
yn ei wario.
Cofiwch y medrwch gael copi o’n cyfrifon llawn drwy
wneud cais i Swyddfa’r Gymanfa.
1%

Andy Britton

Ein sefyllfa ariannol gyfredol
Y mae’r Ymddiriedolwyr wedi bod
yn adolygu ein hincwm a’n
gwariant ar hyd y flwyddyn
bresennol hyd yn hyn. Er bod llawer
o’n gwariant wedi aros yn wastad,

fe wnaed arbedion fel Cymanfa.
Gan nad ydym yn cynnal
pwyllgorau wyneb yn wyneb, ac
oherwydd na chynhaliwyd y
Gymanfa Gyffredinol eleni,

gwelwyd cryn arbedion yn y costau
hyn. Yn ychwanegol, gan nad yw
ein gweithwyr yn teithio yn ôl yr
arfer, gwelwyd gostyngiad hefyd yn
eu costau hwy. O ran incwm, yr
ydym yn ofidus am y sefyllfa heriol
sy’n wynebu’n heglwysi yn ystod y
cyfnod, a chytunwyd i ad-dalu 25%
o’r Cyfraniad Cyfundebol yr
eglwysi am un chwarter, a byddwn
yn parhau i ystyried, yn dilyn
derbyn ein ffigyrau terfynol am
2020, os medrwn estyn cymorth
pellach iddynt. Yr ydym wedi elwa
hefyd o gynllun diogelu swyddi’r
Llywodraeth, a gwnaeth hyn
wahaniaeth i’n balans ariannol
cyfredol. O ganlyniad, er ein bod
wedi cyllido i wario tua £1 miliwn
dros incwm eto eleni, gobeithiwn y
bydd y ffigwr hwnnw yn gostwng i
oddeutu £700 mil dros incwm.
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Y Goleuad
Fel y gwyddoch, y mae’r Cyfundeb wedi bod yn flaengar
ar hyd y blynyddoedd yn ein hawydd i hyrwyddo
cydweithio trawsenwadol ar bob lefel yng Nghymru.
Un o’r agweddau o’n gwaith sydd wedi bod yn ystyried
hyn yw ein Hadran Gyhoeddiadau. Y mae’r Annibynwyr
y Bedyddwyr ac Eglwys Bresbyteraidd Cymru wedi
rhannu’r Pedwar Tudalen Gydenwadol ers blynyddoedd.
Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, aeth y trafodaethau hyn
ymhellach.
Cawsom ein symbylu i wynebu her newydd gan
benderfyniad Undeb Bedyddwyr Cymru i ddirwyn Seren
Cymru i ben. Gwelwyd hwn fel cyfle i symud o rannu’r
bedair tudalen i greu papur newyddion wythnosol
cydenwadol lawn. Cytunwyd yn y Cyfarfod Cyffredinol
ein bod yn dirwyn y Goleuad i ben ar ddiwedd Chwefror

2021, ac yn ei le yn cynhyrchu newyddiadur wythnosol
newydd ar y cyd ag Undeb Bedyddwyr Cymru. Bydd
hwn yn cael ei gyhoeddi o’r 1af o Fawrth 2021.

Ein Cronfa Bensiwn
Yn dilyn penderfyniad
y Gymanfa yn 2019 i
wahodd grfip i
ystyried arbedion yn
ein gwariant ar y
Gronfa, cytunodd y
cyfarfod hwn o’r
Gymanfa Gyffredinol i
argymhelliad o Fwrdd
y Gymanfa i
awdurdodi’r grfip i
ystyried newidiadau
mwy sylfaenol, ac i
ystyried y rheini yn unol â rheolau’r Gronfa. Nodwyd fod cyfraniadau
pensiwn yr Eglwys fel ‘cyflogwr’, am 2020 oddeutu £570 mil sy’n cyfateb i
26.8% o gyflog trethadwy ein gweinidogion/gweithwyr. Mi fydd y grfip yn
trafod y rhain yn gychwynnol gydag Ymddiriedolwyr y Gronfa, ac yna yn
penderfynu ar y ffordd orau o gynnwys llais aelodau’r Cynllun yn y
drafodaeth ac mewn unrhyw benderfyniad.

Y Cyfraniad
Gweinidogaeth a
Chenhadaeth
Cytunodd y Gymanfa rewi’r
Cyfraniad am 2021. Yn ymarferol,
gan fod ystadegau diwedd Mehefin
yn dangos gostyngiad o 5.25% yn
rhif ein haelodaeth ar ddiwedd 2019,
ac o gymryd chwyddiant ayyb i
ystyriaeth, mi fydd hwn yn gyfystyr
mewn termau real a gostyngiad o tua
8% ar y Cyfraniad Cyfundebol. Yr
ydym wedi llwyddo i wneud hyn
drwy gloddio’n ddyfnach i’r arian
sydd gennym wrth gefn.
Yr ydym hefyd yn sylweddoli ar yr
un pryd mae dim ond unwaith y
medrwn ddefnyddio’r arian hwnnw!

Sefydlu Cwmni Masnachu o dan y Bwrdd Eiddo
Buom yn trafod cais dros y blynyddoedd diwethaf i
ddatblygu safle sydd yn eiddo i un o’n heglwysi yn
Llundain. Bwriad Eglwys y Drindod yw plannu eglwys
newydd yn Leytonstone, gan sicrhau adeilad
amlbwrpas i sylweddoli hynny. Ar yr un pryd,
oherwydd maint y safle, gwnaed cynlluniau i lesio
gweddill y safle i gwmni masnachol i bwrpas adeiladu
fflatiau ayyb. I sylweddoli hyn, mi fydd angen inni fel
Cyfundeb i gytuno i sefydlu aden o dan y Bwrdd Eiddo
i weithredu hyn ar ran yr elusen. Cytunodd y Cyfarfod
blynyddol i wahodd y Sasiynau i ystyried y datblygiad
hwn, i bleidleisio ar sefydlu’r Cwmni Masnachu, ac i
wneud hynny yn unol â’n Rheol Gyfansoddiadol. Os
ceir y cytundeb angenrheidiol, byddwn yn trafod gydag
Eglwys y Drindod, yr Henaduriaeth a’r Gymdeithasfa’r
ffordd fwyaf priodol i sylweddoli gweledigaeth ein
cynulleidfa yno.

