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 Agorwyd y clwb yn gynnar yn hydref 2020 fel menter nid er elw (hyd yma, wedi'i 
heithrio rhag TAW). Cafodd y gampfa, a oedd wedi’i chyfarparu’n llawn gan y 
perchennog blaenorol, ei heffeithio gan y cyfnod clo dros y gaeaf yn 2020, ac fe’i 
hagorwyd eto ddiwedd gwanwyn 2021. 

 Mae’n darparu hyfforddiant gymnasteg a gwersi i blant 3 oed a hŷn. 

  Mae'r clwb yn dysgu am 41 wythnos y flwyddyn. 

  Mae wedi cynnal cyrsiau haf yn y gorffennol, ac mae’n caniatáu gollwng yn 
gynnar/hwyr yn ogystal ag amseroedd cwrs 09.00-15.00 am y tro cyntaf eleni. 

  150 o aelodau. Dadansoddiad aelodaeth – 54% Bethesda, 85% o Wynedd, 90% 
benywaidd (nodweddiadol o glybiau campfa) 

 10 hyfforddwr cyflogedig, dau hyfforddwr gwirfoddol, un cyfarwyddwr gwirfoddol.  

Dyfyniadau Allweddol: 

"Mae'n bwysig dechrau chwaraeon yn ifanc gan ei fod yn helpu i ddatblygu patrymau 
gydol oes” 

"Mae plant yn casáu Bagloriaeth Cymru ond mae'r rhan gwirfoddoli yn wych i glybiau 
fel ein un ni. Dechreuodd llawer o'n hyfforddwyr fel gwirfoddolwyr. Mae rôl 
gwirfoddolwyr, a’r angen i’w hannog i ddatblygu, yn hanfodol. 

"Mae cyfranogiad yn disgyn yn sylweddol rhwng 12 a 16 oed. 

Senedd Cymru  
Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon a  
Chysylltiadau Rhyngwladol   

Nodyn yn dilyn ymweliad â chlwb 
gymnasteg 

www.senedd.cymru 
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“Y prif orbenion yw rhent a chostau ynni…os bydd ein costau ynni yn dyblu, bydd yn 
bygwth ein gallu i barhau…os byddant yn treblu, bydd yn gyrru ni i’r wal.”  
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Crynodeb o'r heriau a'r cyfleoedd a godwyd 

Heriau Cyfleoedd 

Prinder unedau ystâd ddiwydiannol bach a 
chanolig addas. 

Cryfder allweddol y clwb yw'r gallu i 
ddarparu gwasanaeth cyfrwng Cymraeg o’i 
gymharu â chlybiau eraill yn yr ardal. 

Rhestrau aros am leoedd mewn clybiau 
campfa. 

Defnyddio technoleg i symleiddio dulliau 
cyfrifo er mwyn lleihau’r baich ar 
wirfoddolwyr. 

Costau cynnal yn cynyddu’n sylweddol e.e. 
gwresogi 

Bydd uwchraddio gwresogyddion a 
goleuadau yn lleihau costau ynni 50%. 

Methu â darparu cyfleoedd â chymhorthdal na 
chyfleoedd AAA ar hyn o bryd oherwydd y 
gost. 
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