ARCHIF MENYWOD CYMRU / WOMEN’S ARCHIVE WALES
FFURFLEN AELODAETH / ADNEWYDDU AELODAETH
Rydym wrth ein bodd eich bod wedi penderfynu ymuno â neu adnewyddu’ch aelodaeth yn
AMC/WAW. Dylid talu tanysgrifiadau ar Dachwedd 1af bob blwyddyn. Rydym yn croesawu
tanysgrifiadau trwy archeb sefydlog gan fod hyn yn lleihau’r costau gweinyddol; Os ydych yn
fodlon talu felly a wnewch chi lenwi’r cyfarwyddiadau ar gyfer Archeb Sefydlog ar y ffurflen hon
yn ogystal.
*Rwyf i / Rydym ni yn dymuno *ymuno â / adnewyddu *fy / ein tanysgrifiad i Archif Menywod
Cymru /Women’s Archive of Wales.
Tanysgrifiad: £10;/ Myfyriwr /incwm isel: £5; sefydliad: £15 (*dileer fel bo’n briodol)
Y siec / archeb bost yn daladwy i Archif Menywod Cymru / Women’s Archive of Wales.
Enw …………………………………………………………................................................ Dyddiad …………………
Cyfeiriad ……………………………………………………………………………………….............................................
……………………………………………………………………............................................... Côd post ………………..
Ffôn ………………………………… e-bost ……………………………………………...................................................
CYMORTH RHODD Os ydych chi’n drethdalwr ticiwch yma ……. fel y gall yr Archif hawlio ad-daliad
am y dreth yr ydych eisoes wedi’i thalu ar yr arian hwn.
…………………………………………………………………………………………………..
ARCHEB SEFYDLOG – CYFARWYDDIADAU I’R BANC
AT (Enw a chyfeiriad y banc)………………………………………………………………………………………………..........
……………………………………………………………………….............................................Côd post ……………....
Rhif cyfrif …………………………………….................................... Côd didoli …………………………………........
Enw’r cyfrif …………………………………………………………………………………….
Yr wyf yn gofyn i chi ac yn eich awdurdodi i dalu Lloyd TSB; Cangen Parc y Rhâth, Caerdydd, i gyfrif
ARCHIF MENYWOD CYMRU / WOMEN’S ARCHIVE OF WALES, côd didoli: 30-92-07 rhif cyfrif:
01542533 * fy/ein tanysgrifiad blynyddol o £10/ £5 / £15 ar ……………………. (nodwch y dyddiad) neu
cyn gynted â phosib wedi hynny, ac wedyn ar Dachwedd 1af bob blwyddyn i ddebydu'r un swm o’m
cyfrif yn eich banc. (* dileer lle bo’n briodol). Diddymer unrhyw Archeb Sefydlog flaenorol i’r
buddiolwr hwn.
Llofnod …………………………………............... Enw llawn ………………………………......................................
Cyfeiriad ……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………….............................................Côd post ……………......
Dyddiad ………………………………………..
Dychweler y ffurflen hon i: Ysgrifennydd aelodaeth; AMC/WAW, Llyfrgell Glowyr De Cymru,
Campws Hendrefoelan, Heol Gŵyr, Abertawe SA2 7BN

