
2021/22
Adroddiad Blynyddol



Cynnwys

 Tudalen 1     Ein Rôl

Tudalen 2     Datganiad yr Ymddiriedolwyr

Tudalen 3     Ein Llwyddiannau

Tudalen 8     Gwirfoddoli a Chyflogadwyedd

Tudalen 9     Effaith a Gwerth

Tudalen 10  Adolygiad Ariannol

Tudalen 12  Dogfen Lywodraethu a 

Chyfansoddiad

Tudalen 18  Cynlluniau’r Dyfodol

 



Mae FareShare Cymru o’r farn na ddylid gwastraffu unrhyw fwyd da

Rydym yn ail-ddosbarthu bwyd dros ben da i elusennau a grwpiau cymunedol er

mwyn iddyn nhw ei ddefnyddio i baratoi prydau.

Ein nod ydy cynnig cymorth i’r mudiadau lleol hynny sy’n bwydo’r rheiny sydd

mewn angen, gan hefyd gynnig ateb cadarn yn foesegol, amgylcheddol ac

economaidd i’r diwydiant bwyd.

Dyma ein hamcanion gweithredol ar gyfer 2021/22:

·Arallgyfeirio 770-890t o fwyd rhag ei wastraffu

·Cynnig bwyd i 160-230 o aelodau bwyd cymunedol drwy gydol y flwyddyn

·Caniatáu arbedion amcangyfrifedig o £1.1 miliwn i’r trydydd sector yng Nghymru

·Cyfrannu tuag at 1.8 miliwn o brydau

Ein Rôl

 

Rydym yn ddyledus i Lywodraeth Cymru, Sefydliad Moondance, Sefydliad Waterloo a’r

Cynllun Cymunedau y Dreth Gwarediadau Tirlenwi am eu cymorth ariannol ac i TC

Consult a’r nifer fawr o unigolion am eu cyfraniadau. Buasai ein holl waith wedi bod yn

gwbl amhosibl heb eu cymorth nhw.

Swyddfa Gofrestredig a Chyfeiriad Gweithredu

Uned S5, Parc Busnes Capital
Caerdydd CF3 2PU

Rhif Ffôn: 02920362111
E-bost: info@fareshare.cymru
Gwefan: www.fareshare.cymru

Cyfryngau Cymdeithasol:

@FareShareCymru ar Twitter ac Instagram
Facebook.com/FareShareCymru
linkedin.com/company/FareShareCymru
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Datganiad yr Ymddiriedolwyr

ABu’n flwyddyn heriol arall i FareShare Cymru ac yn wir i bawb yn sgil parhad y

pandemig ac, yn erbyn diwedd y flwyddyn, yr arwyddion cyntaf o’r argyfwng costau

byw ar gyfer cartrefi ledled Cymru a Phrydain. Fodd bynnag, bu i’r heriau hyn amlygu

pwysigrwydd rhwydwaith FareShare a’i nodau ar y cyd i gefnogi mudiadau lleol i

fwydo’r rheiny sydd fwyaf mewn angen a chynnig ateb amgylcheddol i wastraff bwyd.

Mae’r adroddiad blynyddol hwn yn taflu goleuni ar y gwaith ardderchog sydd wedi’i

gyflawni yng Nghymru gydag ein bod ni wedi bodloni a rhagori ar ein targedau

gwreiddiol. Roedd hefyd yn flwyddyn llawn newid lle bu inni fynd ati i ailstrwythuro’n

fewnol o ran y staff a rheolaeth ynghyd ag ehangu ein tîm. Bu’r Ymddiriedolwyr yn

cefnogi’r newidiadau hyn yn gyfan gwbl a fydd, ar y cyd â’n strategaeth pum

mlynedd, yn sicrhau bod FareShare Cymru ar y trywydd iawn ar gyfer y blynyddoedd

sydd i ddod. Yn sgil hyn a’r amgylchedd allanol heriol, mae heb os yn galonogol ein

bod ni wedi llwyddo i gyflwyno cyfwerth â 3.1 miliwn o brydau ledled Cymru (3 x ein

targed) drwy 241 o bartneriaid bwyd cymunedol – llwyddiant sylweddol gan sicrhau

bod bwyd wedi’i ddosbarthu’n effeithiol ac yn effeithlon i’r rheiny sydd ei angen

fwyaf.

Hefyd, yn 2021/22 roedd hi’n 10 mlynedd ers i FareShare Cymru lansio a bu inni

ddathlu gan gynnal digwyddiad yn yr awyr agored ym mis Tachwedd. Bu inni wahodd

aelodau bwyd cymunedol, staff ac ymddiriedolwyr i fyfyrio ar y 10 mlynedd diwethaf.

Mae cyfrifon eleni, sydd wedi’u harchwilio gan Azets, yn adlewyrchu gwaith rheoli ac

archwilio ariannol cadarn. Mae’r cyfrifon hefyd yn cynnig tystiolaeth o sut cafodd pob

ceiniog ei ddefnyddio mor effeithiol â phosibl er mwyn sicrhau ein bod yn parhau i

ganolbwyntio ar ein hamcanion craidd. Bu i’r cynnydd mewn costau staff o gymharu

â’r blynyddoedd blaenorol yn adlewyrchu’r newid o ran strwythur a’r gwaith ehangu.

Bu i hyn gynrychioli sut mae FareShare Cymru, yn dilyn 10 mlynedd o wasanaeth, wedi

newid yn sylweddol gan sicrhau mwyfwy o fudd i Gymru. Fel arfer, hoffai’r

Ymddiriedolwyr estyn diolch i’r staff, gwirfoddolwyr, partneriaid bwyd cymunedol ac

ein harianwyr am sicrhau bod FareShare Cymru’n ffynnu hyd heddiw.

Mae Ymddiriedolwyr yn chwarae rhan fach yn cynorthwyo i osod strategaeth, craffu’n

effeithiol ynghylch ein cyflawniad, gweithrediadau a rheolaeth ariannol. Y gobaith ydy

hefyd ein bod yn cynnig cymorth a chyngor defnyddiol pan fo’n briodol. Mae’n fraint

bod yn rhan o deulu FareShare gan gefnogi busnes a gweithrediad elusennol sy’n

hollbwysig yma yng Nghymru.

Ymddiriedolwyr FareShare Cymru
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IYn 2021-22 bu i FareShare yng Nghymru ailddosbarthu 1482 tunnell o fwyd, gyda 857

tunnell o hwnnw’n fwyd dros ben. (Yn Ne Cymru, bu i FareShare Cymru ail-ddosbarthu

1343 tunnell o fwyd, gyda 754 tunnell o hwnnw’n fwyd dros ben).

Mae’r cyfanswm o fwyd gafodd ei ddosbarthu gyfwerth â 3.1 miliwn o brydau i bobl

fregus yn Ne Cymru gyda 0.4 miliwn o brydau ychwanegol yng Ngogledd Cymru.

Ein Llwyddiannau

 

 

Bu 2021-22 yn flwyddyn llawn newid, datblygiad a thwf gyda’r ansicrwydd parhaus ynghylch

y Pandemig Covid-19 a’r gwaith adfer wedi hynny. Rydym yn parhau i weithredu ein

cynlluniau uchelgeisiol er mwyn cefnogi’r Trydydd Sector yng Nghymru ac rydym wedi mynd

ati i ehangu’r tîm staff er mwyn inni allu cyflawni hyn.

Yn ystod Haf 2021 bu inni recriwtio tri aelod newydd o staff gan gynnwys Rheolwr Cyllid,

Swyddog Prosiect a Chydlynydd Marchnata a Chyfathrebu. Bu inni hefyd recriwtio myfyriwr

ar leoliad llawn amser ym mis Medi 2021 ac aelod newydd o staff fel Cydlynydd Aelodau

Bwyd Cymunedol ym mis Rhagfyr 2021.

Bu inni gychwyn ‘shifft hwyr’ ddydd Mawrth yn ystod Ebrill 2021 er mwyn inni allu cludo

mwy o fwyd i elusennau mewn angen. At hyn, fe aethom ni ati i brynu dwy fan ychwanegol

er mwyn inni allu mynd rhagddi i ymestyn ein gwasanaeth i Orllewin Cymru.

Ym mis Gorffennaf 2021 roedd hi’n 10 mlynedd ers inni fynd ati i ailddosbarthu bwyd am y

tro cyntaf un a bu inni ddathlu gyda digwyddiad yn yr awyr agored yn ein pencadlys ym mis

Tachwedd 2021.

Bwyd wedi’i Ailddosbarthu

Mudiadau Rydym yn Eu Cefnogi

Yn ystod 2021-22, bu inni gefnogi 204 mudiad yng Nghaerdydd, Casnewydd, Pen-y-bont

ar Ogwr, Merthyr Tudful, Caerffili, Rhondda Cynon Taf, Blaenau Gwent, Torfaen, Bro

Morgannwg, Abertawe a Chastell Nedd Port Talbot. Bu inni hefyd fynd ati i ddosbarthu

bwyd i Lanelli. Yng Ngogledd Cymru, bu i’n partneriaid FareShare Glannau Merswy

gefnogi 37 mudiad ledled Ynys Môn, Conwy, Sir Ddinbych, Sir Y Fflint, Gwynedd a

Wrecsam.

Rydym yn cydweithio gydag ystod eang o fudiadau, sy’n cynnig bwyd i gefnogi eu

cymunedau mewn sawl gwahanol ffordd. Ymysg ein haelodau mae pantrïau cymunedol,

hosteli i’r digartref a chartrefi preswyl, cymdeithasau tai, cydweithfeydd bwyd, caffis

cymunedol, clybiau cinio a rhaglenni coginio, gwasanaethau cymorth gan eglwysi,

mosgiau, ysgolion a chanolfannau cymuned a mwy. Mae amrywiaeth y gwasanaethau

cymorth a chymunedol gan ein haelodau ledled Cymru’n anhygoel.
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Ymysg yr Aelodau Bwyd Cymunedol bu inni eu cefnogi mae:

Eglwys Gymunedol Abercynffig (Gweinidogaethau Abercynffig), Pantri ACE, Canolfan

Al-Ikhlas, Arts Factory, Banc Bwyd Cwmaman, Ymddiriedolaeth Bethel Port Talbot,

Grŵp Cymunedol Eglwys Bethlehem, Ysgol Gynradd Bracla, Cadfield Van, Grŵp

Datblygu Cornel Cadog, Canolfan Maerdy, Banc Bwyd Canolfan y Bont, Cymdeithas

Gymunedol Castleland, Pantri Cymunedol Cefn Cribwr, Cetma, Ysgol Gynradd Colcot,

Crossroads, Neuadd Lesiant Cwmllynfell, Banc Bwyd Eastside, Clwb BWYD Family

Action Ysgol Gynradd Fairwater, Feed Newport, FoodCycle – Casnewydd, Partneriaeth

Garnsychan, Hangar Community Hub CIC, Pantri Hope St Mellons (Ymddiriedolaeth

HOPE Caerdydd), Include Hub, Sefydliad Mwynwyr Llanhiledd, Ysgol Gynradd Maendy,

Myrtle House, Canolfan Gristnogol Oakdale, Oasis Caerdydd, Ysgol Gynradd Cwm

Ogwr, Clwb Gweithwyr Panteg, Pentrebane Zone, Ysgol Gynradd Penywaun,

Ymddiriedolaeth Mileniwm Pilgwenlli Cyf, Pantri Cymunedol Porthcawl, RCCG

Vineyard Chapel, RCT Heart Heroes, RCV UK, Fforwm Rhymni, Cymru Ddiogelach,

Gwirfoddolwyr Cymunedol Y Sblot, Neuadd Eglwys St. Gwladys, Gwasanaeth Dydd St

John, Canolfan Tavs Caerdydd, Eglwys y Drindod Sanctaidd, Y Pantri @ YCB, Y Wallich

Abertawe, Ysgol Gynradd Trinant, Canolfan Gymunedol Van, Hwb Cymunedol Vernon

Place, Canolfan Gwybodaeth ac Adnoddau Whiterose, WSSAG (Women Seeking

Sanctuary Advocacy Group), Ysgol Gynradd Llandeilo.

“Mae’n hanfodol ar gyfer nifer o’r ciniawyr hŷn a fyddai ddim yn mentro o’u cartrefi fel 

arall o bosibl. Mae’n debyg y byddai hyn yn amhosibl heb Fareshare.”

Liam Turner, Cogydd Gwirfoddol yng Nghlwb Cinio Corneli

 

“Mae bwyd yn hollbwysig. Mae pobl yn dueddol o fynd ati i rannu eu straeon pan fyddan 

nhw’n coginio neu fwyta. Pan fo iaith yn rhwystr, maen nhw’n rhannu’r bwyd ynghyd â 

rhan o’u diwylliant a’u hanes eu hunain.”

Songyeon Choi, Rheolwr Cegin Oasis

 

 “Mae’n gyfle gwych i bobl fanteisio ar ffrwythau a llysiau sydd o bosibl ddim yn un o 

flaenoriaethau pobl pan fo nhw’n prynu bwyd. Rydym wedi derbyn cynnyrch maen 

nhw’n ei fwynhau ond mae’n debyg nad oedden nhw’n gallu ei fforddio.”

Nikini Pulei, Cydlynydd TAVs
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Partneriaethau a Digwyddiadau

Mae partneriaethau yn fodd inni gyflawni effaith mwy sylweddol fyth: bu inni barhau i

gynnal ein partneriaeth gyda FareShare Glannau Merswy i ddosbarthu bwyd yng

Ngogledd Cymru, gan gynyddu’r nifer o fudiadau rydym ni’n eu cefnogi yno; bu inni

gydweithio gyda Bwyd Caerdydd wnaeth ennill Gwobr Arian Lleoedd Bwyd Cynaliadwy.

Hefyd bu inni gyflenwi bwyd i raglen Ffynnu CCHA ar gyfer eu prosiect ‘Haf o Bicnics’

yn ystod gwyliau’r haf (gan gydweithio gyda dros 500 o blant). At hyn, bu inni

gydweithio gyda nifer o’n haelodau ysgolion i gyflenwi bwyd iddyn nhw yn ystod

gwyliau’r haf, peth ohono ar gyfer eu Rhaglen Gwella Gwyliau’r Haf (SHEP). Rydym yn

aelodau gweithredol o grwpiau megis Clymblaid Wrthdlodi Cymru, Grŵp Trawsbleidiol

ar Dlodi, Hinsawdd Cymru, Bwyd Caerdydd, Bwyd y Fro, Rhwydwaith Ffyniant Bwyd

Merthyr, Rhwydwaith Bwyd Pen-y-bont ar Ogwr, Bwyd RCT, Rhwydwaith Bwyd Sir

Gaerfyrddin, Rhwydwaith Bwyd Abertawe.

Eleni bu inni achub ar sawl cyfle i ledaenu’r neges am ein gwaith yn FareShare Cymru a

cheisio dod o hyd i atebion ar gyfer mynd i’r afael gyda thlodi bwyd a gwastraff bwyd.

Bu inni fynychu cyfarfodydd gyda’r Glymblaid Gwrthdlodi, y Grŵp Trawsbleidiol ar

Dlodi, Gweithgor Tlodi Bwyd Caerdydd, Grŵp Llywio Lleoedd Bwyd Cynaliadwy Torfaen,

Grŵp Llywio Lleoedd Bwyd Cynaliadwy y Fro a Grŵp Llywio Lleoedd Bwyd Cynaliadwy

RCT. Bu inni hefyd roi cyflwyniad yng nghyfarfod Rhwydwaith Bwyd Blaenau Gwent a

boreau agored Bocs Bwyd Mawr, y Clwstwr Cynaladwyedd Bwyd a Diod, Cynhadledd

Gwir Fwyd a Ffermio Cymru ac i gynghorwyr busnes yng Nghanolfan Cydweithredol

Cymru. Bu inni hefyd fynychu Blas o Gymru. Fel rhan o’r gwaith i ymestyn ein

gwasanaeth ledled gorllewin Cymru, bu inni gynnal digwyddiad cwrdd a chyfarch ar

gyfer Aelodau Bwyd Cymunedol arfaethedig yng Nghaerfyrddin.
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Digwyddiad i Ddathlu 10 mlynedd o Wasanaeth
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Ym mis Tachwedd 2021, bu inni ddathlu 10 mlynedd o wasanaeth drwy estyn gwahoddiad i

westeion ddod i’n warws am ddiwrnod o adloniant, bwyd a chyfle i ddysgu mwy am ein

gwaith.

Bu inni gynnal teithiau tywys drwy gydol y dydd gyda chyfle i westeion fwrw golwg ar ein

warws ac oergelloedd a gofyn cwestiynau i’n staff. Roedd hyn yn gyfle gwych i’n cyflenwyr

ac aelodau ddysgu mwy am sut rydym yn gweithredu.

Yn dilyn y teithiau tywys roedd perfformiad cerddorol gan un o’n gwirfoddolwyr, Nick

Whiting. Nick ydy Arweinydd Cyswllt a Ffidl Cyntaf yng Ngherddorfa Cenedlaethol Cymru y

BBC a bu iddo gyflwyno perfformiad ar y cyd â’i gyd-wirfoddolwyr, David Simpson a Glyn

Price. Hoffem hefyd estyn diolch i Beverley Wescott, Angharad Jones, Heather Thomas a

Phil Pinder am eu gwaith ynghlwm.

Cafodd ein cinio ei gynnig yn garedig gan Beca Lyne Pirkis, cogydd a chyflwynydd bwyd

Cymraeg a gyrhaeddodd rownd gynderfynol GBBO 2013. Fe wnaeth Beca baratoi Cawl

Libanaidd Fegan gyda chynhwysion dros ben o’r warws a bu iddi ysbrydoli ein haelodau

ynghylch sut i ddefnyddio gwygbys. Bu inni hefyd ddiolch i Beca am bobi cacen pen-blwydd

inni.
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Cronfa Bwyd Dros Ben ag Amcan Cymru

Daeth y gronfa Bwyd Dros Ben ag Amcan Cymru i ben ym mis Mawrth 2022.

Roedd y gronfa’n llwyddiannus gan iddi ganiatáu i FareShare Cymru sicrhau ei fod yn

gost-niwtral ar gyfer busnesau i gyfrannu eu gwastraff bwyd bwytadwy inni, a’i

ddosbarthu ymysg ein haelodau grwpiau cymunedol ac elusennau. Bu i’r gronfa ganiatáu

i fusnesau ac ati gyfrannu dros 32 tunnell o fwyd inni. At hyn, bu’r gronfa yn fodd inni

fynd ati i sgwrsio gydag ystod o fusnesau newydd gan eu hannog i gyfrannu eu bwyd

dros ben i FareShare Cymru.

FareShare Go

FMae FareShare Go yn cysylltu mudiadau nid er elw gyda’u harchfarchnadoedd lleol i

gasglu bwyd dros ben sydd heb ei werthu ar ddiwedd y dydd gan ddefnyddio rhaglen ar

eich ffôn. Mae’n brosiect rhad ac am ddim sy’n cydweithio gyda 4 prif adwerthwr

ledled Prydain; Tesco, Waitrose, Asda a Booker. Yn ystod 2021/22 bu inni ailddosbarthu

oddeutu 1030 tunnell o fwyd i 221 mudiad unigryw ledled Cymru gyfan gan 185 o

archfarchnadoedd unigol. Mae hyn gyfwerth ag oddeutu 2.5 miliwn o brydau gydag

amcan o 20 mil o fuddiolwyr.

Caffael Bwyd Lleol

IYn ystod y flwyddyn flaenorol, bûm yn ffodus iawn o gydweithio gyda llu o fusnesau

newydd a meithrin perthnasau agosach gydag ein cyflenwyr cyfredol anhygoel. Bu hyn

yn fodd inni gynnig ateb cymdeithasol i broblemau amgylcheddol busnesau ynghlwm â

gwastraff bwyd.

Bu inni barhau i gydweithio gyda busnesau bwyd gwych megis 2 Sisters, Fruitful Cardiff,

Bako Wales a Prima Foods gan groesawu rhoddion gan gyfeillion newydd megis Zorba

Foods, Tregroes Waffles, Banc Organics a Hufenfa De Arfon. Yn ogystal, yn ystod y

flwyddyn ddiwethaf bu i lu o gyflenwyr blaenorol fynd ati i gyfrannu eu bwyd dros ben

inni unwaith eto, gyda chyfle digonol i’r perthnasau hyn ffynnu a datblygu tua’r

flwyddyn ganlynol.
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LY llynedd bu i 153 o unigolion wirfoddoli gyda ni, gan gynnig dros 15 mil awr o’u

hamser. Roedd y rhan helaeth o’r rhain yn gwirfoddoli’n rheolaidd yn y pencadlys, gan

gynnwys gyrwyr cludo bwyd, cynorthwywyr warws a chynorthwywyr gweinyddol. Hefyd

bu nifer o wirfoddolwyr ychwanegol yn ein cefnogi o bell gyda gwaith cyfieithu,

marchnata ac ymchwil ynghyd ag ein myfyriwr marchnata a chyfathrebu ar leoliad

gwaith. Yn anffodus, yn sgil cyfyngiadau Covid, nid oedd modd inni gynnal ein

diwrnodau gwirfoddoli tîm poblogaidd a bu llawer llai o bobl yn bresennol yn y

digwyddiadau Tesco Food Drive.

Mae’n rhaid inni glodfori ein gwirfoddolwyr am fod mor amyneddgar ac am eu gwaith

caled yn ystod y pandemig Covid. Buon nhw’n anhygoel wrth orfod addasu i ffyrdd

newydd o weithio a dygymod â chyfyngiadau.

Y llynedd fe aethom ati i ddatblygu ein cynnig cyflogadwyedd. Bu inni gwblhau un

rownd o’r lleoliadau Kickstart (mae o leiaf un o’r unigolion wedi dod o hyd i waith) ac

erbyn diwedd Mawrth rydym hanner ffordd trwy ein hail rownd o dri. Hoffem estyn

diolch i hyfforddiant FLT De a De Orllewin Cymru a Career Change Wales am eu cymorth

gyda hyfforddiant. Rydym yn bwriadu cefnogi ein gwirfoddolwyr gyda hyfforddiant a

chymorth i ddod o hyd i waith os oes ei angen arnyn nhw. Mae’n bleser gennym ddweud

ein bod ni wedi llwyddo i benodi dau o’n gwirfoddolwyr mewn swyddi ar ran FareShare

Cymru. Rydym hefyd yn cydweithio gyda FareShare UK er mwyn datblygu cynnig

cyflogadwyedd ffurfiol dros amser.

Gwirfoddoli a Chyflogadwyedd
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Effaith a Gwerth

 

tunnell o fwyd dros 

ben wedi’i 

ailddosbarthu i 

elusennau a grwpiau 

cymunedol ledled 

Cymru

 o brydau wedi’u 

paratoi i bobl 

fregus

o elusennau a 

mudiadau 

cymunedol 

wedi’u cefnogi

tunnell o 

darthiadau CO2 

wedi’u hosgoi yn 

sgil lleihad o 857 

tunnell o 

wastraff bwyd

2649

3.5
miliwn

204

o wirfoddolwyr 

wedi rhoi dros 

15,328 awr o’u

hamser yn Ne 

Cymru. Bu i 8 o’n 

gwirfoddolwyr yn 

Ne Cymru fynd 

rhagddi i ddod o 

hyd i waith gyda 

thâl.

o gyrsiau hyfforddiant 

wedi’u cwblhau a 

chymwysterau wedi’u

hennill gan ein staff yn 

Ne Cymru, unigolion ar 

y cynllun kickstarter ac 

ein gwirfoddolwyr, gan 

gynnwys Diogelwch 

Bwyd Lefel 2 a gyrru 

Wagen Fforch Godi.

153
26

857

Yn 2021/2022, bu i FareShare Cymru gyflawni’r canlynol:

Cyfrannu tuag at leddfu tlodi, hyrwyddo addysg gyhoeddus a chadw,

gwarchod a gwella’r amgylchedd ffisegol a naturiol drwy…

Diolch yn fawr iawn i FareShare Glannau Merswy am ein cefnogi yng Ngogledd Cymru.
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Adolygiad Ariannol

Bu i’r incwm yn ystod 2021-22 gynyddu dros 50% o gymharu â’r flwyddyn flaenorol. Bu

hyn yn bennaf yn sgil FareShare yn llwyddo i ennill £450,000 o gyllid ychwanegol drwy

Gronfa Llywodraeth Cymru er mwyn trechu tlodi bwyd a chefnogi mudiadau bwyd

cymunedol yng Nghymru a sicrhau bod y rheiny sydd mewn angen yn derbyn bwyd a’r

nwyddau hanfodol. Fe aeth y cyllid tuag at fwyd gan sicrhau modd inni dderbyn bwyd

ychwanegol yn 2022-23 sy’n gyfle inni gefnogi mudiadau ymhellach sy’n cefnogi

cleientiaid drwy’r argyfwng costau byw.

At hyn, bu i’r ffioedd aelodaeth gynyddu 27% yn ystod y flwyddyn flaenorol yn sgil

cynnydd yn y niferoedd o aelodau bwyd cymunedol.

Ymysg ein ffynonellau incwm sylweddol yn ystod 2019-20 oedd grantiau gan y Sefydliad

Moondance, y Sefydliad Waterloo a’r Cynllun Cymunedau y Dreth Gwarediadau Tirlenwi.

Bu i wariant gynyddu 164% yn ystod y flwyddyn flaenorol. Roedd hyn gan ein bod ni wedi

mynd ati i weithredu ein cynlluniau uchelgeisiol i gynnig FareShare ledled Cymru.

Rydym yn bwriadu cyflawni sawl cam megis cynyddu’r nifer o staff er mwyn sicrhau bod

modd inni barhau i gynnig gwasanaeth yn y dyfodol. Ymysg y swyddi gwag newydd mae

Rheolwr Cyllid, Swyddog Prosiect, Cydlynydd Marchnata a Chyfathrebu a Chydlynydd

Aelodau Bwyd Cymunedol. At hyn, bu inni hefyd brynu dwy fan ychwanegol er mwyn

estyn ein gwasanaeth i Orllewin Cymru.

Bu i COVID-19 barhau i effeithio ar ein gweithrediadau a’n cyllid drwy gydol y flwyddyn

gydag ein staff anweithredol yn gweithio o adref yn bennaf a chynnydd mewn gwaith

glanhau a’r Cyfarpar Diogelu Personol (PPE) ar gyfer staff a gwirfoddolwyr. Mae ein

haelodau bwyd cymunedol wedi parhau i newid wrth i aelodau fynd ati i newid eu ffyrdd

o weithio, darparwyr brys yn cau a hen aelodau’n ail-agor. Yn ogystal â COVID-19, fe

gafodd y diwydiant bwyd ei effeithio hefyd gan yr argyfwng cludo a’r cynnydd mewn

prisiau tanwydd sydd wedi effeithio arnom ni’n ogystal.
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Ein Cyllid

Mae’r diagramau hyn yn cynnig trosolwg cryno o’n perfformiad ariannol ar gyfer 2021-22.

Roedd cyfanswm incwm am y flwyddyn yn £1,417,732 a chyfanswm y gwariant yn

£1,226,991.

Mae ein cyfrifon cyflawn ac adroddiad yr archwilydd annibynnol am y cyfrifon hynny ar

wefan y comisiwn elusennau.
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Incwm

Incwm fesul Categori

Cyfyngedig Anghyfyngedig

Rhoddion ac Anrhegion Grantiau Ffioedd Aelodaeth Amrywiol

Gwariant

Costau Staff a Gwirfoddolwyr Costau Cyffredinol a Chostau Cynnal Dibrisiant



FareShare Cymru ydy enw masnachu Food Redistribution Wales Ltd. Mae’n gwmni

elusennol cyfyngedig drwy warant (rhif. 07198367) ac mae wedi’i gofrestru gyda’r

Comisiwn Elusennau fel elusen yn Lloegr a Chymru (rhif. 1141781). Fe gorfforwyd

FareShare Cymru yn 2010 ac mae wedi’i lywodraethu gan ei Femorandwm ac Erthyglau

Cymdeithasu gafodd ei fabwysiadu ar Fawrth yr 22ain 2010. Bu inni gychwyn ar ein

gwaith ym mis Gorffennaf 2011.

Dogfen Llywodraethu a’r 
Cyfansoddiad

Cyfarwyddwyr ac Ymddiriedolwyr

Simon Harris – Cadeirydd                                  Chris Bray

Emma Waldron                                                 Hitesh Vadgama

Yr Athro John Hunt (Awst 2021                         Stephen Milburn (Mai 2021)

Tîm Staff 

Prif Swyddog Gweithredol – Sarah Germain

Pennaeth Gweithrediadau – Gerry Molan

Pennaeth Datblygu – Katie Padfield

Swyddog Prosiect – Heather Thomas (Gorffennaf 2021)

Cydlynydd Gwirfoddoli a Chyflogadwyedd – Phil Pinder

Cydlynydd Aelodau Bwyd Cymunedol – Tom Mogford (Tachwedd 2021)

Cydlynydd Marchnata a Chyfathrebu – Georgie Sullivan (Awst 2021)

Rheolwyr Gweithrediadau Cynorthwyol – Emma Roberts, Dan Richards, Matt Lee, Daniel

King, (Mawrth 2022), Darren Warbuton (Mawrth 2022)

Rheolwr Cyllid – Sarah Williams

Cydlynydd Caffael Bwyd – Chloe Rossi (hyd at Awst 21), Simon Stranks (o Hydref 21)

Swyddfa Gofrestredig – Uned S5, Parc Busnes Capital, Caerdydd, CF3 2PU

Bancwyr

The Co-operative Bank, P.O. Box 250, Delf House, Southway, Skelmersdale, WN8 6WT

Triodos, Deanery Road, Bristol, BS1 5AS

The Charity Bank Limited, Fosse House, 182 High Street, Tonbridge, TN9 1BE

Archwilwyr – Azets, Tŷ Derw, Lime Tree Court, Parc Busnes Porth Caerdydd, Caerdydd

CF23 8AB

Rhif Cofrestru’r Cwmni: 07198367           Rhif Cofrestru’r Elusen: 1141781

Strwythur, rheoli a llywodraethu
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Mae’r ymddiriedolwyr yn cadarnhau eu bod wedi cyfeirio at ganllaw’r Comisiwn

Elusennau ar fudd cyhoeddus wrth adolygu nodau ac amcanion yr elusen ac wrth

gynllunio gweithgareddau yn y dyfodol. Mae prif waith FareShare Cymru ar drechu

tlodi bwyd, cydweithio gydag elusennau lleol a mudiadau cymunedol yn sicrhau budd

uniongyrchol a chadarnhaol i nifer o’r bobl sydd wedi’u hymyleiddio mwyaf yng

Nghymru (unigolion sy’n ddigartref, di-waith, tlawd ac unig).  Mae’r elusen yn

ymwneud ag unigolion fel gwirfoddolwyr yn eu gwaith ac mae croeso i holl aelodau’r

gymuned fanteisio ar y cyfle, gan gynnwys y rheiny sydd wedi’u hymyleiddio fwyaf.

Mae hyn hefyd yn cynnig cyfleoedd i wirfoddolwyr ac eraill i ennill cydnabyddiaeth,

gan gynnwys achrediad, am y sgiliau maen nhw wedi’u hennill wrth weithio gyda

FareShare Cymru. At hyn, drwy ddefnyddio bwyd dros ben rydym yn lleihau gwastraff

a tharthiadau carbon. 

Amcanion

FMae amcanion elusennol FareShare Cymru (“Amcanion”) wedi’u cyfyngu’n benodol i’r

canlynol:

a) lleddfu tlodi a chadw a hyrwyddo maeth da, iechyd da a gwelliant cymdeithasol

ymysg pobl sy’n dioddef o drallod cymdeithasol, economaidd neu emosiynol mewn

ffyrdd y mae’r Cyfarwyddwyr yn eu barnu’n ddoeth ond yn enwedig trwy:

(i) casglu ac ailddosbarthu bwyd dros ben; a

(ii) annog aelodau’r cyhoedd i gyflawni gwaith gwirfoddol;

(b) hyrwyddo addysg gyhoeddus yn arbennig ond nid yn gyfan gwbl drwy ddarparu

hyfforddiant yn y sector gwirfoddol; a

(c) datblygu, er budd y cyhoedd, cadw, gwarchod a gwella’r amgylchedd ffisegol a

naturiol drwy leihau gwastraff (yn enwedig gwastraff bwyd) a’i effeithiau andwyol ar

yr amgylchedd.

Budd Cyhoeddus

Recriwtio a Phenodi Ymddiriedolwyr 

Mae’r Ymddiriedolwyr, sydd hefyd yn gyfarwyddwyr ac yn aelodau o’r cwmni elusennol,

wedi’u rhestru ar y dudalen flaenorol. Pob blwyddyn, mae un traean o’r

ymddiriedolwyr yn ymddeol ond mae croeso iddyn nhw geisio i’w hail-ethol yn unol â’r

gweithdrefnau sydd wedi’u nodi yn y Memorandwm a’r Erthyglau Cymdeithasu yn y

Cyfarfod Blynyddol nesaf.
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Caiff ymddiriedolwyr eu recriwtio gyda’r ystod o sgiliau a phrofiad sy’n angenrheidiol er

mwyn sicrhau llywodraethu cadarn a chynnydd cadarn tuag at genhadaeth ac amcanion

yr elusen. Bydd cyfle i ymddiriedolwyr newydd eu penodi gyflawni cwrs cyflwyno sy’n eu

hysbysu am eu cyfrifoldebau cyfreithiol ynghyd â pholisïau, prosesau gwneud

penderfyniadau, cynllun strategol a pherfformiad ariannol diweddar FareShare Cymru.

Mae’r holl ymddiriedolwyr yn rhoi o’u hamser yn wirfoddol ac nid ydyn nhw’n derbyn

unrhyw fuddion gan yr elusen. Caiff unrhyw gostau gaiff eu hadennill gan yr elusen eu

nodi yn nodyn 10 y cyfrifon.

Trefniant

Gyda’i gilydd mae’r Ymddiriedolwyr yn ffurfio’r Bwrdd sef corff llywodraethu FareShare

Cymru. Bu iddyn nhw gyfarfod pedair gwaith yn 2021/22. Mae’r Ymddiriedolwyr yn

cymeradwyo cynllun strategol a chyllidebau blynyddol yr elusen yn ogystal â

goruchwylio polisïau. Mae’r Bwrdd hefyd yn arolygu materion megis cyllid ac archwilio,

risgiau a chynaladwyedd hirdymor.

Mae’r tîm staff, o dan arweiniad y Prif Swyddog Gweithredol, yn gyfrifol dros

weithredu’r strategaeth a dros fynd rhagddi i gyflawni’r nodau ac amcanion allweddol.

Polisi Tâl y Staff

Mae ein hagwedd tuag at dâl staff â’r nod o sicrhau ein bod yn denu a chadw unigolion

o’r safon uchaf i gynrychioli ei fuddiannau. Rydym hefyd yn credu mewn gwobrwyo staff

yn deg am y swyddi maen nhw’n eu cyflawni a meithrin amgylchedd gweithio

cadarnhaol. Rydym o’r farn bod ein cyflogau ac ein hamodau a thelerau’n adlewyrchu

hyn.

Mae pobl wedi’u cyflogi yn FareShare Cymru ar sail y sgiliau penodol maen nhw’n ei

gynnig ar gyfer eu rôl benodol. Er mwyn sicrhau caiff FareShare Cymru ei gynnal yn

llwyddiannus, mae angen ystod o sgiliau a disgyblaethau ac mae angen inni dalu’n

briodol er mwyn sicrhau y gallwn fynd ati i recriwtio pobl sy’n meddu ar y sgiliau

priodol.

Mae hefyd gofyn inni gadw’r staff mewn marchnad gystadleuol lle mae modd

trosglwyddo’u sgiliau i fudiadau eraill yn y sector gwirfoddol a sectorau eraill. Mae

FareShare Cymru’n credu’n gryf mewn ceisio cadw staff ar gyfer yr hirdymor, eu

datblygu ac elwa o’u gwybodaeth gynyddol.

Y cyfradd cyflog isaf bob amser yw’r cyflog byw sydd wedi’i bennu gan y Sefydliad

Cyflog Byw ac mae’n dwyn i ystyriaeth cyfradd chwyddiant a fforddiadwyedd y mudiad.

Mae cynnydd blynyddol yn amodol ar gymeradwyaeth y Bwrdd Ymddiriedolwyr. 
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Rheoli Risg

Mae gan FareShare strategaeth rheoli risg sy’n canolbwyntio ar gynnal cofrestr risg. Y

Tîm Rheoli a’r Bwrdd Ymddiriedolwyr sy’n adnabod ac yn asesu unrhyw risgiau i

ddechrau. Mae’r ymddiriedolwyr yn adolygu’r gofrestr risg yn rheolaidd: maent yn

ystyried sut mae’r risgiau yn rhyngweithio a lle i flaenoriaethu camau gweithredu

lliniarol. 

Mae modd rhannu’r prif gategorïau o risgiau i mewn i’r prif feysydd hyn:

Diogelwch bwyd – Ailddosbarthu bwyd ydy hanfod yr hyn rydym ni’n ei wneud. Mae

diogelwch bwyd, olrhain bwyd a sut rydym yn trin bwyd ar y cyfan wrth wraidd ein

cenhadaeth a’n enw da. Lliniariad: Mae ein polisïau a dulliau yn ein galluogi i gynnal y

safonau uchaf oherwydd byddai unrhyw gamgymeriadau yn peryglu ein hymddiriedaeth

ac awdurdod arbenigol yn y diwydiant bwyd. 

Colli staff allweddol – Mae gan FareShare Cymru dîm bach o staff a byddai colli unrhyw

unigolyn allweddol yn arwyddocaol. Lliniariad: Rydym ni’n sicrhau bod pob aelod o

staff yn gallu ymdrin ag amrywiaeth o dasgau. Rhoi cynllun olynu mewn lle. 

Sicrhau bwyd dros ben - Rydym ni’n dibynnu’n bennaf ar FareShare y DU ar gyfer ein

cyflenwad bwyd. Gall y cyflenwadau bwyd hynny fod mewn perygl o gystadleuaeth

fasnachol yn ogystal â defnyddiau eraill fel treuliad anaerobig a bwyd anifeiliaid.

Lliniariad: Rydym ni wedi recriwtio Cydlynydd Caffael Bwyd ac yn gweithio’n agos gyda

FareShare y DU i leihau rhwystrau at dderbyn bwyd.

Cynhyrchu incwm - Mae cyfran fawr o’n hincwm yn dod o grantiau, y mae llawer

ohonynt yn rhai tymor byr. Mae’r ymddiriedolwyr yn aml yn adolygu’r rhagolygon i

sicrhau ein bod yn gallu addasu ein gwariant i ymdopi gydag unrhyw newid i’n refeniw

arfaethedig. Lliniariad: Rydym ni’n anelu at gynyddu ein cyfran o incwm gwaith dros

amser fel sydd i’w weld yng nghynnydd ein tâl aelodaeth. Rydym hefyd yn mynd i’r

afael â hyn gyda’n targed polisi cronfeydd wrth gefn o anelu at fod â rhwng chwech i

ddeuddeg mis o wariant arferol cyfredol.
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Gweithredoedd – Mae FareShare Cymru yn gweithredu stordy prysur gydag offer sydd o

bosibl yn beryglus fel wagenni fforch godi ac oergelloedda rhewgelloedd y mae modd

cerdded i mewn iddynt. Mae gennym ni weithwyr sy’n gweithio yn y swyddfa a

gwirfoddolwyr allanol sy’n dod i weithio ar ein safleoedd. Lliniariad: Rydym ni’n cynnal

llawlyfr iechyd a diogelwch cyfredol ac yn sicrhau ein bod yn cyfathrebu’n gyson trwy

gynnig rhaglenni hyfforddiant ac anwytho. 

Yn ychwanegol at hyn, rydym ni wedi cynnal archwiliadau offer sgriniau arddangos i’n

holl weithwyr ac wedi cynnal asesiad risg i weithiwyr sy’n gweithio ar eu pennau eu

hunain yn y storfa, gweithio gartref ac yn teithio ar fusnes gwaith. Mae asesiadau risg

presennol wedi’u hadolygu a’u diweddaru. Mae asesiad risg tân wedi’i gynnal ac rydym

wedi ceisio dyfynbrisiau ar gyfer camau adfer.
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Eleni daeth ein hincwm o dâl aelodaeth, y llywodraeth, ymddiriedolaethau a

sefydliadau, partneriaid corfforaethol ac unigolion. Rydym ni’n ddiolchgar iawn i bob

un sy’n ein cefnogi ac am bob rhodd rydym ni’n ei derbyn. Caiff ein holl waith codi

arian ei reoli gan ein staff a gwirfoddolwyr. Mae faint o arian rydym ni’n ei godi gan

unigolion yn fach iawn (llai na 1%).

Bu i’n lleoliad gwaith marchnata i fyfyrwyr gynnal ymgyrch “Pryd fel Rhodd” yn ystod

mis Rhagfyr oedd yn gofyn i bobl roi rhodd yn gyfnewid am dystysgrif rhodd. Cafodd

dau fath o gynnwys eu cyhoeddi; un gyda safbwynt cadarnhaol ac un gyda safbwynt

negyddol. Cafodd £780 ei roi fel rhodd yn ystod yr ymgyrch gyda’r cynnwys negyddol

yn perfformio ychydig yn well.

Gan fod Virgin Money Giving wedi cau, mae ein dull rhoi rhodd ar-lein bellach drwy

JustGiving. Mae gennym ni hefyd dudalen Crowdfunder sy’n annog pobl i roi eu

pwyntiau Nectar fel rhodd. Bu gwaith ymchwil ar ba gyfrwng oedd y gorau i’w

defnyddio a Just Giving oedd y gorau oherwydd ei hygrededd. 

Oherwydd y pandemig, cafodd ein diwrnodau gwirfoddoli tîm corfforaethol eu hoedi.

Bu diddordeb hefyd ymysg y gwirfoddolwyr i gynnal digwyddiadau codi arian ond bu’n

rhaid oedi gyda’r rhain oherwydd y pandemig. 

Dydyn ni ddim yn cyflogi unrhyw fudiadau codi arian proffesiynol a ni fu unrhyw gŵyn

am ein hymarferion neu weithgareddau codi arian yn 2022-23.

Dull Codi Arian
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Mae FareShare Cymru yn rhan o rwydwaith FareShare y DU. Golyga hyn ein bod wedi

mabwysiadu llawlyfr diogelwch bwyd FareShare a’i bolisïau a dulliau HACCP. Rydym

ni’n defnyddio System Rheoli Ar-lein Gladys FareShare y DU i gofnodi bwyd sy’n dod i

mewn ac yn mynd allan yn ogystal â’u system ar-lein ar gyfer Rheoli Gwirfoddolwyr a

Rheoli Aelodau Bwyd Cymunedol. Yn ychwanegol rydym ni’n cytuno i ddilyn eu

canllawiau brandio. 

FareShare y DU



Cynlluniau i’r Dyfodol – Blwyddyn 
Nesaf

Y flwyddyn nesaf ein nod ydy cefnogi mudiadau lleol sy’n bwydo’r rhai mewn angen a

hefyd cynnig gwasanaeth sy’n gadarn yn foesol, amgylcheddol ac ariannol i

broblemau’r diwydiant bwyd.

Ein hamcanion gweithredol ar gyfer 2022/23 ydy:

·      Ailgyfeirio 900 tunnell o fwyd dros ben

·      Darparu bwyd i 225 o aelodau bwyd cymunedol trwy gydol y flwyddyn

·      Cyfrannu tuag at arbedion amcan o £1.3 miliwn gan y trydydd sector

·      Cyfrannu tuag at 2.1 miliwn o brydau bwyd 
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www.fareshare.cymru

FareShare Cymru ar Instagram,

Twitter, Facebook a Linkedin.

 

Caiff FareShare Cymru ei gweithredu gan Food Redistribution 

Wales Ltd.

Rhif Elusen G


