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Mae'n gyfnod cyffrous i Glwb Ifor Bach. Fe gofrestron ni gyda'r Comisiwn Elusennau yn 
ddiweddar; ac mae ganddon ni gynlluniau i ddatblygu ac ehangu ein safle ar Stryd Wo-
manby i geisio cadarnhau safle Clwb Ifor Bach fel arweinydd y sector Cerddoriaeth Gy-
foes yng Nghymru. 

Wrth i'r sefydliad baratoi i newid ei strwythur llywodraethu, o Gwmni Buddiannau 
Cymunedol i Sefydliad Corfforedig Elusennol, mae cyfle i benodi rhwng 6 a 9 Ymddir-
iedolwr i arwain y sefydliad newydd. 

Yn benodol, rydyn ni'n chwilio am ymgeiswyr a all gynnig y sgiliau a'r profiad canlynol i 
Fwrdd yr Ymddiriedolwyr – 

- Deddfwriaeth Elusennol 
- Rheoli Ariannol – elusennau 
- Prosiectau Adeiladu Cyfalaf 
- Rheoli cyfleusterau 
- Codi arian 
- Y diwydiant cerddoriaeth 
- Ymgysylltiad ậ’r celfyddydau cymunedol 
- Partneriaethau addysg bellach / uwch 

Ochr yn ochr â sgiliau arwain a rheoli ehangach. 

Mae hwn yn gyfle delfrydol i ymgeiswyr ddefnyddio eu sgiliau mewn rôl wirfoddol. 

Clwb Ifor Bach – ein rôl yn Niwydiant Cerddoriaeth Cymru

Agorwyd drysau Clwb Ifor Bach am y tro cyntaf ym 1983 er mwyn cynnig cartref i'r 
gymuned Gymraeg yng Nghaerdydd. Dros 35 mlynedd yn ddiweddarach, rydyn ni'n se-
fydliad cerddoriaeth fyw sy'n ganolog i ecoleg cerddoriaeth yng Nghaerdydd. 

Rydyn ni wedi dod ag artistiaid y byd i Gymru – o'r Strokes, i'r Killers i Kasabian. Rydyn ni 
wedi mynd ag artistiaid Cymru o gwmpas y byd hefyd – bandiau fel y Super Furry Animals 
a'r Stereophonics, a ddechreuodd fel bandiau bach fan hyn cyn mynd ymlaen i lwyddo 
ledled y byd. 

Mae'n gyfnod cyffrous i Glwb Ifor Bach. Mae'r rôl hanfodol y mae'r sefydliad yn ei 
chwarae wrth ddatblygu addysg am gerddoriaeth gyfoes wedi'i chydnabod drwy ddyfarnu 
statws elusen i'r sefydliad. Mae hyn yn ymateb i'r ffaith nad dim ond rhoi lle i bobl ifanc 
fynd allan iddo ydyn ni; ond rydyn ni hefyd yn rhoi lle iddyn nhw dyfu i fyny. Gofod i 
ddysgu eu crefft. Rhywle lle gallan nhw yrru eu gyrfaoedd ymlaen, drwy gael y profiad  
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angenrheidiol i lwyddo yn y busnes cerddoriaeth. Mae yna bobl sy'n rhedeg eu gwyliau eu 
hunain heddiw a ddechreuodd arni yn hyrwyddo ein sioeau ni. Peirianwyr sain a thech-
negwyr goleuo sy'n teithio'r byd, a ddysgodd am eu swyddi yng Nghlwb Ifor Bach.  

Rydyn ni'n ymroddedig i ddatblygu artistiaid o Gymru a'r tu hwnt. Rydyn ni'n gweithio 
gyda bron i fil o artistiaid bob blwyddyn, ac rydyn ni'n falch o'r gefnogaeth a'r cyfleoedd 
rydyn ni'n eu rhoi i berfformwyr sydd efallai â dawn anhygoel, ond heb lawer o gyfle i'w 
harddangos.  

Rydyn ni'n helpu artistiaid newydd i ddod o hyd i'w llais, ac yn eu helpu i adeiladu eu 
cynulleidfa. Pan fydd yr artistiaid rydyn ni'n eu cefnogi yn mynd yn rhy fawr i ni, rydyn 
ni'n helpu i ddod o hyd i lwyfannau newydd iddyn nhw chwarae arnyn nhw. Rydyn ni'n 
hyrwyddo sioeau o gwmpas Caerdydd, ledled Cymru a gweddill gwledydd Prydain. Yn 
ystod y blynyddoedd diwethaf, rydyn ni wedi trefnu Gŵyl Sŵn yng Nghaerdydd, wedi 
cynnal llwyfan Settlement yng Ngŵyl y Dyn Gwyrdd, ac wedi hyrwyddo ein sioe gyntaf yn 
Llundain. 

Mae gormod o ddrysau'n cael eu cau ar artistiaid nad oes ganddyn nhw brofiad, adnod-
dau neu gefnogaeth ariannol. Mae ein drysau ni ar agor i'r artistiaid yma a'r rhai sy'n 
gweithio gyda nhw. 

Ar yr un pryd, rydyn ni'n ymwybodol fod ganddon ni gyfrifoldeb ehangach fyth: agor y 
celfyddydau i gynulleidfaoedd newydd. Dydy'r celfyddydau a diwylliant ddim yn teimlo 
mor hygyrch a chynhwysol i bobl ifanc ag y dylen nhw. Ond mae cerddoriaeth gyfoes yn 
wahanol. Ar gyfer llawer o oedolion ifanc, mynd i gig yw eu cysylltiad cyntaf â bywyd 
diwylliannol. Pan fydd pobl yn cerdded drwy'r drysau, rydyn ni'n gobeithio eu bod nhw'n 
cymryd camau cyntaf taith hirach, gan ddechrau perthynas gydol oes gyda chelfyddydau 
ym mhob ffurf. 

Mae cerddoriaeth gyfoes yn cyfoethogi ein bywydau – ac mae'n cyfoethogi ein gwlad 
hefyd. 

Mae Clwb Ifor Bach yn ymroddedig i ymgysylltu â chymaint o bobl ag sy'n bosib ym maes 
cerddoriaeth gyfoes – drwy hyrwyddo a phroffilio gwaith artistiaid ar bob lefel, a thrwy 
ddatblygu partneriaethau gyda sefydliadau gan gynnwys BBC Cymru a Phrifysgol De Cym-
ru. Gan ein bod wedi'n cofrestru fel elusen yn ddiweddar, gallwn fanteisio ar hyn i si-
crhau'r budd mwyaf i'r cyhoedd. 
  
Clwb Ifor Bach – mwy o gapasiti
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Mae Cymru'n adnabyddus ledled y byd am ei cherddoriaeth. Mae'n rhan o'n hunaniaeth 
genedlaethol. Ond mae hefyd yn gyrru twf yn economi Cymru. Amcangyfrifodd UK Music 
yn 2017 bod cerddoriaeth wedi denu 379,000 o ymwelwyr i Gymru. Ynghyd â gwario 
arian yng Nghlwb Ifor Bach, bu i'r ymwelwyr yma aros yn ein gwestai, bwyta yn ein 
bwytai, a siopa yn ein siopau. Mae'r diwydiannau diwylliannol yn werth biliynau i eco-
nomi Cymru; ac mae Clwb Ifor Bach yn falch o fod yn rhan ganolog o hyn. 

Ond mae capasiti Clwb yn ein dal ni'n ôl. 

Mae pob tocyn yn cael ei werthu i nifer fawr o'r sioeau rydyn ni'n eu cyflwyno. Does dim 
safle cerddoriaeth fyw yn ninas Caerdydd sydd â chapasiti i gynulleidfa o 500. Mae hyn 
yn peri heriau i hyrwyddwyr a rhwystrau i artistiaid, ac mae'n cyfyngu ar ddatblygiad di-
wydiant cerddorol y brifddinas. Mae'n ris coll yn yr ysgol sy'n caniatáu i artistiaid 
ddatblygu o chwarae'n anffurfiol mewn bariau i fod yn brif fand yn eu cyngherddau eu 
hunain. 

Mae'n adeg heriol i safleoedd cerddoriaeth fyw yng Nghymru, ond rydyn ni'n falch iawn o 
fod wedi cael cefnogaeth gan Gyngor Celfyddydau Cymru (ar gyfer astudiaeth dichon-
oldeb) a Dinas a Sir Caerdydd; sydd wedi cytuno i gaffael yr adeilad drws nesaf i'n safle 
a'i brydlesu'n ôl i Glwb Ifor Bach. Rydyn ni ar daith i ehangu a gwella'r cyfleusterau rydyn 
ni'n eu cynnig i artistiaid a chynulleidfaoedd yng Nghlwb Ifor Bach. 

Drwy gymryd yr adeilad drws nesaf i'n un ni a chysylltu gydag e, byddwn ni'n creu safle 
sy'n addas ar gyfer yr 21ain ganrif. Bydd ystafell ar y llawr uchaf a gardd to ar gyfer 
cynulleidfa o hyd at 300. Bydd ystafell fwy lawr grisiau yn dal cynulleidfaoedd o hyd at 
500. Drwy gynyddu ein capasiti a maint y cynulleidfaoedd, byddwn ni'n cynyddu ein 
cyrhaeddiad a'n heffaith. 

Nid yn unig bydd y safle newydd a mwy yn adeiladu ar ein treftadaeth, bydd yn cyfrannu 
at ein cymuned, at economi Cymru, ac at hanfod bywyd yng Nghymru. Bydd yn chwarae 
rôl hollbwysig wrth wneud Caerdydd yn ddinas gerddoriaeth a gaiff ei chydnabod yn 
rhyngwladol.  

Mae’n bryd rhoi cartref newydd i gerddoriaeth yng Nghymru, ac rydyn ni'n gobeithio eich 
bod chi am ymuno â ni fel Ymddiriedolwr, gan helpu i arwain yr elusen at y nodau hyn. 
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CLWB IFOR BACH
DISGRFIAD SWYDD YMDDIRIEDOLWR

Diben Cyffredinol  
Mae Bwrdd yr Ymddiriedolwyr yn gyfrifol am waith llywodraethu a chyfeiriad strategol 
cyffredinol Clwb Ifor Bach, gan ddatblygu nodau ac amcanion y sefydliad yn unol â diben 
elusennol y sefydliad er mwyn datblygu addysg y cyhoedd, drwy hybu dealltwriaeth o 
gerddoriaeth gyfoes, gan gynnwys cerddoriaeth Gymraeg a cherddoriaeth o Gymru. 

Yn atebol i:  
Gan fod Bwrdd yr Ymddiriedolwyr yn gyfrifol ac yn atebol am waith llywodraethu a gwei-
thredu'r elusen, maen nhw'n atebol, i raddau amrywiol, i ystod o randdeiliaid, gan gynn-
wys: defnyddwyr gwasanaeth, aelodau, cyllidwyr a'r Comisiwn Elusennau.  

Prif Gyfrifoldebau  
• Sicrhau bod Clwb Ifor Bach, a'i gynrychiolwyr, yn gweithredu o fewn fframwaith 

cyfreithiol a rheoleiddiol y sector, ac yn unol â dogfen lywodraethu'r sefydliad, 
gan anelu bob amser at yr arfer gorau ym maes llywodraethu.  

• Cynnal y ddyletswydd ymddiriedol sydd i'r swydd, gan gyflawni dyletswyddau o'r 
fath mewn modd sy'n ychwanegu at hyder ac ymddiriedaeth y cyhoedd yn yr 
elusen.  

• Pennu cyfeiriad a datblygiad cyffredinol Clwb Ifor Bach drwy waith llywodraethu 
da a chynllunio strategol clir.  

Prif Ddyletswyddau  
• Cyfrannu'n rhagweithiol at osod polisi a chyfeiriad strategol, diffinio nodau, gosod 

targedau a gwerthuso perfformiad  
• Ceisio hyrwyddo amcanion strategol Clwb Ifor Bach, a gweithredu er budd y sefy-

dliad ar bob adeg.  
• Bod yn llysgennad ar gyfer yr elusen. 
• Cefnogi'r gwaith o ddatblygu'r sefydliad drwy gymryd rhan mewn prosiectau cy-

tunedig.  
• Sicrhau bod Clwb Ifor Bach yn cydymffurfio â'i ddogfen lywodraethu a'i amcanion 

elusennol, a'i fod yn cydymffurfio â phob gofyniad cyfreithiol a rheoleiddiol. 
• Monitro sefyllfa ariannol y sefydliad a sicrhau ei fod yn gweithredu o fewn ei allu 

a'i amcanion, a bod llinellau atebolrwydd clir ar gyfer gwaith rheoli ariannol dydd 
i ddydd.  

• Cyfweld, penodi a monitro gwaith a gweithgareddau yr uwch staff cyflogedig. 
• Cynnal cyfrinachedd llwyr mewn perthynas â'r holl wybodaeth sensitif/cyfrinachol 

a ddaw i'w sylw drwy gyfrifoldebau ymddiriedolwr i'r elusen.  
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Gwybodaeth, sgiliau a phrofiad hanfodol 
• Ymrwymiad i nodau, egwyddorion a pholisïau Clwb Ifor Bach 
• Parodrwydd a gallu i ddeall a derbyn y cyfrifoldebau a'r rhwymedigaethau fel 

ymddiriedolwr, a gweithredu er budd y sefydliad.  
• Dealltwriaeth o dreftadaeth cerddoriaeth Cymru, genres cerddoriaeth, digwyddi-

adau cerddoriaeth fyw, gwyliau 
• Arbenigedd ac arweinyddiaeth artistig 
• Dealltwriaeth o addysg a datblygiad diwylliannol 
• Y gallu i feddwl yn greadigol ac yn strategol, arfer synnwyr da ac annibynnol, a 

gweithio'n effeithiol fel aelod o'r bwrdd.  
• Sgiliau cyfathrebu effeithiol a pharodrwydd i gyfrannu'n weithgar mewn trafo-

daeth.  

Gwybodaeth, sgiliau a phrofiad dymunol 
• Profiad o dreftadaeth cerddoriaeth Cymru, genres cerddoriaeth, digwyddiadau 

cerddoriaeth fyw, gwyliau 
• Gwybodaeth, sgiliau a phrofiad mewn perthynas â deddfwriaeth yn ymwneud ag 

elusennau 
• Gwybodaeth, sgiliau a phrofiad mewn perthynas â gwaith rheoli ariannol elusen-

nau 
• Gwybodaeth, sgiliau a phrofiad mewn perthynas â phrosiectau adeiladu cyfalaf 
• Gwybodaeth, sgiliau a phrofiad mewn perthynas â rheoli eiddo 

Ymrwymiad amser  
• Fel arfer, mae'r bwrdd yn cwrdd bedair gwaith y flwyddyn 
• Presenoldeb mewn digwyddiadau drwy gydol y flwyddyn  
• Darparu cyngor ac arweiniad i staff yn ôl yr angen 

Gwybodaeth ychwanegol 
Mae Adran 72(1) Deddf Elusennau 1993 yn gwahardd pobl rhag bod yn Ymddiriedolwr os 
ydynt: 

• wedi cael eu barnu'n euog o drosedd yn ymwneud â thwyll neu anonestrwydd, oni 
bai bod y gollfarn wedi darfod 

• eu bod yn fethdalwr nas rhyddhawyd 
• eu bod wedi cael eu gwahardd rhag bod yn Ymddiriedolwr elusen gan y llys neu'r 

Comisiwn Elusennau 
• eu bod o dan orchymyn anghymhwyso o dan fframwaith rheoleiddiol Cyfarwyd-

dwyr Cwmni 

Swydd wirfoddol yw hon, er y bydd costau rhesymol a sy'n codi drwy gyflawni dylet-
swyddau'n cael eu had-dalu. 
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Mae Ymddiriedolwr yn swydd sydd â chyfrifoldebau cyfreithiol, a chynghorir ymgeiswyr 
posib i ymgyfarwyddo ag adroddiad y Comisiwn Elusennau - CC3 - Yr ymddiriedolwr han-
fodol: beth mae angen i chi ei wybod, beth mae angen i chi ei wneud 
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I ymgeisio –

Cyflwynwch lythyr eglurhaol yn amlinellu eich addasrwydd ar gyfer y rôl, gyda CV i  

recruitment@richard-newton.co.uk 

erbyn 17.00 ddydd Llun 2 Mawrth 2020. 

Dylid defnyddio'r un cyfeiriad e-bost ar gyfer unrhyw ymholiadau.


