
Byddwch yn rhan o Gwrt Insole
Byddwch yn un o’n Cefnogwyr



Ymunwch â Chefnogwyr Cwrt 
Insole nawr a byddwch yn:
~  Rhan o’r teulu Cwrt Insole. 

Byddwch yn cael ein cylchlythyr 
a bod y cyntaf i glywed am 
ddigwyddiadau

~  Cael gwahoddiad i ddigwyddiadau 
cymdeithasol a digwyddiadau 
codi arian, cyfarfod â phobl o’r 
ardal a’r gymuned

~  Cael hawl i bleidleisio mewn dau 
Gyfarfod Cyffredinol Blynyddol, ar 
gyfer Ymddiriedolaeth Cwrt Insole 
A Chyfeillion Cwrt Insole.

Allwch chi wneud hyd yn oed mwy 
o wahaniaeth? Os byddwch yn 
gwneud cyfraniad rheolaidd o £10 
y mis neu fwy, gallech ymuno â’n 
Cefnogwyr Aur. 
Pob un o’r buddiannau uchod, a 
chael
~  Y cyfle i brynu tocynnau ar gyfer 

ein digwyddiadau arbennig ar 
gyfer cefnogwyr Aur

~  Diolch ar wefan Cwrt Insole 
fel cefnogwr/wraig Aur a 
gwybod eich bod yn cyfrannu 
at gynaliadwyedd tymor hir hyb 
cymunedol ac at safle o bwys 
hanesyddol.

Cefnogwch Gwrt Insole yn ei 
bennod nesa. Llenwch y ffurflen a’i 
dychwelyd i Gwrt Insole gyda’ch 
rhodd.

Mae’r teulu Cwrt Insole yn cynnwys: Ymddiriedolaeth Cwrt Insole (cwmni cyfyngedig drwy warant ac elusen 
gofrestredig) sefydlwyd i weithredu’r prosiect Adnewyddu Cwrt Insole ac i oruchwylio rhedeg Cwrt Insole o 
ddydd i ddydd. Mae Ymddiriedolaeth Cwrt Insole yn rheoli pob tanysgrifiad ar gyfer cynllun y cefnogwyr. Mae 
Cyfeillion Cwrt Insole â chyfansoddiad ar wahân a bydd £5 o’ch tanysgrifiad yn cael ei drosglwyddo i gefnogi 
gweithgareddau’r Cyfeillion a chodi arian i gefnogi Cwrt Insole.

Bydd Cwrt Insole yn lle i bawb. Dyn ni’n meddwl y 
byddwch yn syrthio mewn cariad ag e cymaint â ni. 
Dyn ni’n dod â bywyd yn ôl i drysor cudd 
maestrefol Caerdydd. Mae’r Iard Stablau flaenorol 
yn fan cymunedol newydd, bydd stori’r Tŷ yn cael 
ei hailadrodd i ymwelwyr, a gallwch rannu darn o 
gacen gyda ffrindiau yn y Sied Botio. 
Allen ni ddim fod wedi gwneud hyn 
heb amrywiaeth eang o gyllidwyr, 
i’r rhai dyn ni mor ddiolchgar, ond 
bydd Cwrt Insole yn parhau i fod 
angen eich cefnogaeth.

Gyda’ch help, fydd hi ddim yn hir 
cyn y gallwn agor mwy o’r Tŷ ac 
adfer mwy o’r Ardd i fwy o bobl i’w 
defnyddio a’u mwynhau.

Ymunwch â’n Cefnogwyr sydd wedi 
bod yn allweddol i stori Cwrt Insole 
hyd yn hyn, ac helpwch ni i groe-
sawu cannoedd o bobl i syrthio 
mewn cariad â phennod nesa stori’r 
trysor cudd maestrefol yma.

Ffotograffiaeth : Diolch enfawr i Elle Bright o Elle Bright Photography



Bydd y manylion a roddwch ar y ffurflen hon yn cael eu rhannu gan Ymddiriedolaeth Cwrt Insole a Chyfeillion Cwrt 
Insole i’ch hysbysu am eich cefnogaeth.
Fyddwn ni ddim yn rhoi na gwerthu eich data i unrhyw barti arall.
Swyddfa Gofrestredig: Insole Court Trust, d/o 4 Prospect Drive, Caerdydd , CF5 2HN
Mae Insole Court Trust yn elusen gofrestredig, rhif 1145649

Dewch i gefnogi Cwrt Insole drwy lenwi’r ffurflen hon a’i dychwelyd aton ni 
gyda’ch rhodd. Peidiwch ag anghofio, os hoffech wneud archeb sefydlog, 
cysylltwch â’ch banc gyda’r manylion isod.
	 Tanysgrifiadau unigol £30 Tanysgrifiadau ar y cyd £40
 Consesiwn £20   Consesiwn ar y cyd £35
 Cefnogwyr Aur £120 y flwyddyn
Mae pob tanysgrifiad am flwyddyn o’r mis y’i derbyniwyd. 

     			Ydw, dw i eisiau cefnogi Cwrt Insole  
Amgaeir fy siec am £             yn daladwy i Insole Court Trust 

     			Byddaf yn gwneud cyfraniad ychwanegol o £             i helpu prosiectau cymunedol 
a chadwraeth parhaus  

Cefnogwyr Aur 

     					 Gallaf wneud hyd yn oed mwy o wahaniaeth drwy fod yn Gefnogwr Aur. Byddaf yn 
gwneud rhodd reolaidd o o leiaf £10 y mis neu rodd untro 

Naill ai:
     			Byddaf yn cysylltu â’m banc i wneud rhodd misol o £             drwy archeb sefydlog 

(lleiafswm £10 y mis) a bydd hyn yn parhau hyd (rhowch ddyddiad y taliad diwetha, 
fel rheol ymhen blwyddyn)

NEU
     			Byddaf yn gwneud rhodd untro o £             i fod yn Gefnogwr/wraig Aur  

(isafswm lefelau rhodd uchod) 
Gall llawer o bobl wneud archeb sefydlog fisol ar-lein NEU gallwch gysylltu â’ch banc 
gyda’r manylion canlynol: The Insole Court Trust, Banc y Nat West, 21 Stryd Fawr, Llandaf, 
Caerdydd, CF5 2YT. Côd Didoli: 53 70 30  Rhif y cyfrif 75955652

Enw:

Enw Ychwanegol (ar gyfer tanysgrifiadau ar y cyd):

Cyfeiriad

E-bost:     Ffôn:

Ar ran pawb yng Nghwrt Insole, diolch i chi am eich cefnogaeth.

  		Dw i am i’r rhodd yma ac unrhyw roddion a wnaf yn y dyfodol neu a wnaed yn 
ystod y 4 blynedd diwethaf fod yn Rhodd Cymorth.  Dw i’n drethdalwr yn y DU ac yn 
deall os dw i’n talu llai o Dreth Incwm a/neu Dreth Cyfalaf Enillion yn y flwyddyn dreth 
gyfredol na swm y Cymorth Rhodd hawlir ar fy holl roddion, fy nghyfrifoldeb i fydd 
talu unrhyw wahaniaeth. Os gwelwch yn dda hysbyswch Ymddiriedolaeth Cwrt Insole 
os ydych am ganslo’r datganiad hwn, newid eich enw neu’ch cyfeiriad cartref, neu 
dych chi ddim bellach yn talu digon o dreth ar eich incwm a/neu enillion cyfalaf.

Llofnod:     Dyddiad:

Dychwelwch y ffurflen hon at:  
Y Trysorydd, Ymddiriedolaeth Cwrt Insole, d/o 4 Prospect Drive, Caerdydd, CF5 2HN


