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GAN DENANTIAID

Croeso

Aeth blwyddyn brysur arall heibio
gyda rhaglen lawn ac amrywiol i’r
Fforwm Tenantiaid.

Yn y tudalennau dilynol gobeithiaf y
cewch ymdeimlad o effaith gwaith
ardderchog ein staff a gwirfoddolwyr
ar y bobl sy’n byw yn ein cartrefi neu
sy’n defnyddio ein gwasanaethau.

Bu gan denantiaid unwaith eto ran wrth benodi
aelod newydd o staff, Keiron Montague, ein
Rheolydd Datblygu Cymunedol, a fu’n brysur
yn gweithio ar weithgareddau ieuenctid gyda
chymorth grant gan y Loteri Fawr.

Croeso

Yn bwysig, eleni ymunodd ein
gwasanaeth Gofal a Thrwsio gyda
chydweithwyr o Ferthyr i greu Gofal a
Thrwsio Cwm Taf. Rwy’n ddiolchgar
iawn i’r staff ac aelodau Bwrdd y ddau
sefydliad am eu hymrwymiad parhaus
i’n cleientiaid yn ystod uno’r ddau
wasanaeth hollbwysig yma.

Croeso gan
Julie Haigh,
Cadeirydd
Cynon Taf

Byddaf yn camu i lawr fel Cadeirydd
eleni yn unol â’n Cod Llywodraethiant
newydd. Hoffwn ddiolch i fy
nghyd aelodau Bwrdd, ein staff,
gwirfoddolwyr a phartneriaid am eu
gwaith. Rwy’n falch iawn o bopeth yr
ydym wedi’i gyflawni gyda’n gilydd
dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf
a hoffwn ddymuno pob lwc i bawb
gyda’r heriau a’r cyfleoedd sydd i
ddod.

Mae ein haelodau wedi mynychu cynadleddau
a chroesawu siaradwyr ar bynciau diddorol;
technolegau newydd, diogelwch tân a Liberty Gas.
Rydym yn awr wedi lansio ein panel Craffu
Tenantiaid dan arweinyddiaeth Kate Newbolt o
TPAS Lloegr ac rydym yn edrych am gyfleoedd i
ymuno â’r cyfle cyffrous yma.
Mae ein dyddiau cwrdd i ffwrdd i denantiaid
yn tyfu mewn poblogrwydd ac yn dod â staff a
thenantiaid ynghyd mewn gosodiad cymdeithasol.
Mae hyn ynghyd â Project 43 a gwaith caled tîm
Money Matters yn codi proffil y sefydliad.

Croeso gan
Dyfrig Roberts,
Cadeirydd
Fforwm

Fel cadeirydd y Fforwm dymunaf ddiolch i’n
gwirfoddolwyr am yr ymrwymiad gwych i Cynon
Taf, a ddangosir yn y 680.5 awr anhygoel a
roddwyd i helpu gwasanaethau dydd-i-ddydd i
bob tenant.
Ar gyfer unrhyw un sydd â diddordeb mewn
ymuno â ni a chymryd rhan; gall eich llais wneud
gwahaniaeth.

Cefnogi cymunedau cryf

Aseswyr Tenantiaid
Rydym eisiau canolbwyntio ar gynyddu potensial
pobl yn ein cymunedau
Dywedodd Liz Young, Academi Tenantiaid a Thenant Asesydd
“Rwyf wrth fy modd i ddod yn Denant Asesydd. Bydd y profiad yn
helpu i gynyddu fy hyder ac yn edrych yn wych ar fy CV. Roedd
hefyd yn hyfryd cwrdd â thenantiaid o gymdeithasau tai eraill.”

Gwirfoddolodd ein
tenantiaid

680.5
awr o’u hamser
yn 2015/16

Hyfforddi
4 tenant
asesydd
newydd

Academi
Tenantiaid
Ifanc
Mae’r Academi Tenantiaid Ifanc ar gael i
holl denantiaid 16-30 oed Tai Cynon Taf.
Mae’r Academi’n helpu ein tenantiaid ifanc i
ddarganfod eu gwir botensial a chymryd camau
cadarnhaol tuag at y dyfodol gyda chyfle i ennill
cymwysterau, profiad gwaith ac adeiladu sgiliau.

Cynnydd o

6%

ar y llynedd

“Ers ymuno â’r Academi
Tenantiaid Ifanc rwyf wedi ennill
hyder yn fy hunan. Fe roddodd
profiad gwaith yn Cynon Taf gyfle
i mi ddysgu sgiliau newydd a rhoi
fy nghymhwyster gwasanaeth
cwsmeriaid ar waith. Mae hwn yn
ddechrau bywyd newydd a gwell
i fi a fy mab. Hoffwn ddiolch yn
fawr iawn i’r Academi Tenantiaid
Ifanc, mae fel teulu, mae’r
gefnogaeth yno pryd bynnag
rydych ei angen.”

Jess, a
raddiodd
o’r Academi
Tenantiaid
Ifanc

Blwyddyn

2

Tîm Money Matters

“Cefais fy ngwrthod dro ar ôl
tro pan wnes gais am help
ariannol, er bod fy ngwraig
yn gorfod fy helpu bob dydd
ac mae fy nghartref wedi
ei addasu oherwydd fy
anabledd. Yna daeth Money
Matters i fy ngweld, gwrando
ar fy stori a fy helpu i lenwi
ffurflenni.

Mae ein tîm Money Matters, a gaiff ei gyllido gan y Loteri Fawr,
wedi dathlu ei ail flwyddyn. Dyma’r hyn a gyflawnwyd
Cyngor un i un

Cyngor cyffredinol

Cyngor llesiant

TARGED

GWIR

TARGED

GWIR

TARGED

GWIR

50

127

70

42

70

86

Pobl ifanc (16-35 oed) yn cael
mynediad i sgiliau byw annibynnol

Digwyddiadau Cymunedol

Dynodi gwirfoddolwyr
cymunedol

TARGED

GWIR

TARGED

GWIR

TARGED

GWIR

25

31

2

2

3

3

£428,867.45

o arbedion o fudddaliadau lles,
grantiau, Taliadau
Tai ar Ddisgresiwn ac
arbedion ynni

O fewn wythnosau clywais fod
gen i hawl i swm sylweddol o
arian. Bydd hyn yn ein helpu
i gyflawni anghenion dydd
i ddydd. Fel mater o ffaith,
rydym yn cael ein gwyliau
cyntaf am ddwy flynedd
oherwydd y gwasanaeth.

David, tenant
Cynon Taf

Byddwn yn argymell Money
Matters i bawb - fe wnaethant
roi help enfawr i fi.”

Darparu Gwasanaethau Ardderchog
1

Rydym eisiau cynnal ac adeiladu ar
ein henw da fel landlord a darparydd
gwasanaeth da

100%

Fe wnaethom siarad gyda 95
o Gwsmeriaid Dirgel rhwng
2015-16 a dyma’r hyn y
gwnaethant ei ddweud am y
gwasanaethau a gawsant

yn credu fod y
gwasanaeth
rhent yn dda
neu’n dda iawn

92%

89%

yn credu fod y
gwasanaethau cyffredinol
yn dda neu’n dda iawn

yn credu fod y
gwasanaeth cwsmeriaid
yn dda neu’n dda iawn

Pryderon, Cwynion a Chanmoliaeth
Rydym yn
ddiolchgar am ac yn
gwerthfawrogi adborth
ein tenantiaid ar bryderon,
cwynion a chanmoliaeth.
Dyma drosolwg o’r hyn a
gawsom rhwng
2015-16.

Oherwydd i chi roi amser
i ddweud wrthym beth
yw eich barn, rydym
wedi medru gwneud rhai
gwelliannau mawr

21
Rydym yn falch i dderbyn
21 neges yn canmol

20
•
•
•

cwyn am gynnal
a chadw neu
gyflwr eiddo

2

gŵyn am staff
Cynon Taf

23
cwyn am
gontractwyr

Newid ein contractwr tirwedd
Cyflwyno hyfforddiant gloywi i staff ar ofal cwsmeriaid
Gwella ein gweithdrefn Cydgyfnewid i wneud pethau’n
gliriach i staff a thenantiaid

“Ar ôl dioddef strôc,
roedd fy mhartner - er yn
gwneud yn well - yn ei
chael yn gynyddol anodd
i fynd i mewn ac allan o’r
bath ac roedd defnyddio
toiled isel yn gynyddol
anodd. Mae’r newidiadau
i’n hystafell ymolchi
wedi gwneud cymaint o
wahaniaeth. Mae’n wych y
gall fod yn fwy annibynnol
ac mae wedi ei gwneud
yn gymaint mwy rhwydd
a diogel i ddefnyddio ein
hystafell gawod newydd.
Diolch yn fawr iawn i bawb
a fu’n ymwneud â hyn!”
Helena, tenant Cynon Taf

Mae Grantiau Addasiadau Ffisegol
yn rhoi’r modd i gymdeithasau tai,
fel Cartrefi Cynon Taf, i gwblhau
addasiadau i gartrefi ein tenantiaid
sydd eu hangen. Yn y flwyddyn
ddiwethaf, fe wnaethom gwblhau

1 gegin wedi’i haddasu = £18,941.01
2 ddrws hygyrch = £1,684.50
3 gwaith allanol a mewnol = £6,986.78
37 cawod cerdded i mewn = £202,037.91
6 lifft grisiau = £15,698.05

1

2

3

37

6

Datblygu

Ein Cartrefi
587
un ystafell
wely

34

pedair
ystafell wely

661

544

2

1

dwy ystafell
wely

71

Nifer cartrefi ar
y gweill ar gyfer
2016-2018

tair ystafell
wely

pump
ystafell wely

saith ystafell
wely

un ar ddeg
ystafell wely

cartref wedi
cael ceginau

1432

195

114

62

28

Pobl Hŷn

Tai â Chymorth

Addasu

1831

Gwarchod

wyth ystafell
wely

63

Cyfanswm
Cartrefi

1

dwy ystafell
wely

un ystafell
wely

Gartrefi a
adeiladwyd
eleni

13

3

fflat
hunangynwysedig
ar gyfer y digartref

tair ystafell
wely

30

1

2

6

Cynnal a chadw cynlluniedig

Anghenion
Cyffredinol

Cynyddu cyflenwad cartrefi

Rydym eisiau parhau i ddatblygu cartrefi
newydd sy’n diwallu anghenion pobl heddiw

67

cartref wedi
cael boeleri
newydd a/neu
systemau gwres
canolog newydd

cartref wedi cael
ystafelloedd
ymolchi newydd

98%

Gwaith Trwsio
76%
yn dweud y cafodd yr
atgyweiriad ei orffen
y tro cyntaf

Am bob £1 a
wariwyd ar y
contractau hyn,
ail-fuddsoddwyd
£2 yn economi
Cymru

97%

o bobl yn dweud
iddynt gael eu trin yn
deg a gyda pharch

97%
yn hapus gyda faint o
amser a gymerwyd i
gwblhau’r gwaith trwsio

o’r contractwyr wedi
glanhau’n dda ar ôl y
gwaith trwsio

96%
yn hapus gyda’r profiad o’r
dechrau i’r diwedd

Diogelu ein cynaliadwyedd
ariannol

Gwerth am arian

Incwm

Rhenti a Gwasanaethau
Amorteiddio grantiau
Gofal a Thrwsio
Grantiau PAG
Incwm arall
Grant Gwasanaethau Cymorth
Llog Banc

Rydym eisiau sicrhau ein bod yn cyflawni Gwerth
am Arian yn ein holl drafodion busnes
•

Rydym wedi caffael deunyddiau
ar gyfer gwaith ymatebol drwy
fframwaith caffael (CHIC) gan
arwain at ddisgownt o £61,953

•

Gosodwyd paneli solar mewn 51
cartref ac maent yn rhoi trydan
am ddim rhwng 12pm-4pm bob
dydd

•

Am bob £1 a werir ar gymorth
ariannol rydym wedi cynyddu
incwm y tenant gan £4.17

•

Adolygwyd y contractau trydan
a nwy a’u rhoi ar yr un contract
i wella monitro, cysondeb a
chostau is

Mae Marilyn yn
arbed ynni ar ei
bil trydan bob
dydd

Mae hyn yn golygu…
› costau swyddfa is
› gostyngiad mewn taliadau
gwasanaeth
› llai o amser gweinyddol i staff

“Ar ôl mynychu cyfarfod Fforwm
Tenantiaid a thrafod pwnc
effeithlonrwydd ynni, dysgais bopeth
am yr hyn y gall paneli solar ei wneud
i mi. Rwy’n gallu gwneud fy ngolchi,
stilo a glanhau gyda thrydan am
ddim rhwng 12pm-4pm. Gobeithiaf y
bydd eraill yn manteisio ac yn gweld
budd hefyd .... gwerth go iawn am
arian.”

£’000
7,954
1,131
765
276
118
17
2
£10,263

Gwarged £1,086,000 ar ôl newidiadau Safon
Adroddiadau Ariannol 102 i’r cyfrifon

Rheoli a Gwasanaethau
Gwaith Trwsio
Gofal a Thrwsio
Dyledion drwg
Gwaredu Asedau
Costau Eraill
Llog Morgeisiau
Dibrisiant ac Amhariad Eiddo Tai

Mae’r ffigurau hyn yn ddetholiad o’n cyfrif.
I gael set lawn o Gyfrifon ewch i’n gwefan
yn www.cynon-taf.org.uk/corporate neu
gysylltu â ni ar 0345 2602633

£’000
1,885
3,146
669
105
130
403
992
1,847
£9,177

Asedau

£97,310,918

Gwariant

Ymrwymiadau
£79,519,340

Cyfalaf
Cyfranddaliadau
a Chronfeydd
Cadw
£17,791,578

Buddsoddi yn ein llywodraethiant,
ein pobl a’n systemau

Rydym eisiau helpu a chefnogi ein
staff a gwirfoddolwyr i ddarparu
gwasanaethau gwych
Kerri, Cymhorthydd Cefnogaeth
“Astudiais HNC yn UWIC yn ddiweddar. Roedd y cwrs yn
wych a rhoddodd i mi drosolwg o hanes tai cymdeithasol
a dylanwadau gwleidyddol. Nawr rwy’n teimlo fod gen i
well dealltwriaeth pam y caiff penderfyniadau eu gwneud
i oresgyn heriau cyfredol.”

Fe wnaeth

17

aelod o staff Cynon
Taf a Gofal a Thrwsio
Cynon Taf ddechrau
neu orffen cymwysterau
proffesiynol eleni

David, Gweithiwr Aml-sgil
“Gan weithio yn Cynon Taf rwy’n gwybod fod bob amser gyfle
i weithio fyny ysgol gyrfa. Astudiais HNC i ennill yr wybodaeth
rwyf ei hangen i fynd ymlaen i rôl fwy technegol ac arolygu.”
Mel, Swyddog Cefnogi Rhent
“Fe wnes gwblhau cwrs Lefel 3 y Sefydliad Siartredig
Tai mewn Gwasanaethau Tai. Roedd hwn yn gwrs
dysgu o bell yn cynnwys modiwlau yn ymwneud â
rheoli tenantiaeth. Fe wnaeth hyn wirioneddol i mi
feddwl am y tasgau a wnaf bob dydd.”

Amrywiaeth yn Cyfrif
Tarddiad Ethnig

Crefydd/Ffydd

STAFF
STAFF

Staff

Bwrdd

Dim crefydd

48%

29%

Cristion

42%

57%

Catholig

8%

14%

Bwdhaidd

1%

0%

Mwslim

1%

0%

BWRDD

BWRDD

Rhyw

Oedran

Staff Bwrdd
Cymreig Gwyn

73%

50%

Prydeinig

22%

30%

3%

0%

Gwyddelig

1%

20%

Pacistanaidd

1%

0%

Seisnig

72%

50%
28%

Benyw

Gwryw

50%
Benyw

STAFF

Gwryw

BWRDD
STAFF

Llywodraethiant

Anabledd

Dros y flwyddyn ddiwethaf mae’r bwrdd wedi gweithio gyda Central Consultancy
i adolygu ei drefniadau llywodraethiant a pherfformiad. Mae’r asesiad wedi ein
galluogi i ganfod beth sy’n gweithio’n dda a lle mae angen i ni wella. Mae ein
cynllun gweithredu newydd yn gosod targedau mesur ar gyfer y Bwrdd i gefnogi
ein cynllun busnes. Rydym yn falch iawn y dangosodd yr adolygiad hefyd ein bod
yn cydymffurfio gyda Chod Llywodraethiant newydd Cartrefi Cymunedol Cymru.

Siaradwyr Cymraeg

Cyfeiriadedd Rhywiol

STAFF

STAFF

BWRDD
STAFF

Staff Bwrdd

Staff Bwrdd

Na

90%

78%

Na

90%

92%

Ydw

10%

22%

Ydw

10%

8%

Staff

Bwrdd

16-24

3%

0%

25-40

40%

11%

41 +

57%

89%

BWRDD

BWRDD

Staff

Bwrdd

93%

90%

Deurywiol

4%

10%

Menyw hoyw/lesbian

3%

0%

Heterorywiol

BWRDD

Mewn partneriaeth gyda’n hawdurdod
lleol, rydym wedi adnewyddu Martins
Close, Abercynon gyda 13 fflat a
chyfleusterau ansawdd uchel. Ar y cyd
â Gofal a Chymorth Gwalia, Grwp Pobl,
mae’r adeilad yn gartref i unigolion oedd
yn flaenorol mewn risg neu wedi arwain
at ddigartrefedd.

yn teimlo fod Project 43 yn
darparu gwerth am arian

97%

yn teimlo fod Project 43
wedi gwneud gwahaniaeth
cadarnhaol iddyn nhw a’u
teuluoedd

‘cynilo gydag Undeb
Credyd Dragon Savers’

PROJECT

N

U

97%

‘helpu trefnu
arian yn
effeithlon’

M

“Rydw i’n edrych
ymlaen at ddysgu
mwy gyda GREW.
Rydw i’n gwirioneddol
fwynhau gweithio
yno.”
“Rydw i wrth fy
modd yn mynd i’r
pêl-droed, mae’n fy
helpu i gwrdd â phobl
newydd a gwneud
ffrindiau newydd.”

91%

yn teimlo iddynt arbed arian
drwy ddefnyddio Project 23 a
chynyddu faint o arian sydd ar
gael yn yr aelwyd

M

Dywedodd Andrew Vye, Cyfarwyddydd
Gofal a Chymorth Gwalia: “Ein nod
bennaf yw sicrhau fod preswylwyr yn
derbyn y gefnogaeth gywir fel y gallant
ddatblygu’r sgiliau i fedru cynnal cartref a
byw’n gymesur yn eu cymuned leol.”
Mae Steffan wedi byw yn Martins
Close ers mis Mawrth. Mae ei hyder a’i
hunan-dyb wedi cynyddu drwy gysylltu
gydag eraill a chymryd rhan mewn
gweithgareddau tŷ megis sesiynau
coginio, tripiau allan a chwarae pêldroed. Mae’n awr yn gwirfoddoli gyda
GREW (Menter Tyfu Cymru).

3 pris reswm
pam fod pobl
yn defnyddio
Project 43

Wedi’i lansio ym mis Medi 2014, mae’n gweitho mewn partnriaeth
gyda FareShare Cymru ac undeb credyd Dragonsavers i gynnig
bwyd ansawdd da ar gost isel a rhoi lle diogel i gynilo arian.

CO

Cydweithio gydag eraill i
gyflawni nodau a gaiff eu

Mae Project 43 yn rhwydwaith bwyd
cymunedol ar gyfer holl denantiaid
‘prynu bwyd
Cynon Taf
am gost isel’

Rydym eisiau parhau i
gydweithio gyda’n partneriaid
awdurdod lleol ac iechyd
i gyflwyno cynlluniau
rhanbarthol da ..

‘Mae Project 43
wedi ein rhoi yn
ôl ar ein traed’

43

IT

Y

FO

OR
OD NETW

K

‘Mae wedi rhoi
mwy o fwyd, mwy
o sicrwydd a mwy
o gynilion i fi’

“Mae’n fy helpu
i arbed arian ac
mae bob amser
yn fwyd safon
uchel’

‘Rwy’n awr yn talu
am fy ôl-ddyledion
ond unwaith y
byddaf wedi’i orffen
bydd yn helpu tuag
at ddillad i fi a’r
teulu”

‘Rwy’n prynu
bwyd gwell ers
i mi ddechrau
defnyddio
Project 43’

‘Byddwn
ar goll
hebddo’

Gofal a Thrwsio Cwm Taf

Rydym wedi gweithio’n galed i sicrhau
ein bod wedi cyflawni Fframwaith
Newid Llywodraeth Cymru ar gyfer y
mudiad Gofal a Thrwsio. Daeth
asiantaethau Merthyr a Rhondda
Cynon Taf ynghyd a sefydlwyd
Gofal a Thrwsio Cwm Taf.
Mae hwn yn gyfnod cyffrous i’r sefydliad newydd ac edrychwn ymlaen
at hybu ein partneriaethau sydd eisoes yn gryf gyda’r sector statudol a
gwirfoddol ar draws rhanbarth Bwrdd Iechyd Prifysgol Cynon Taf.

Mae Llywodraeth Cymru yn darparu’r Rhaglen Addasiadau Brys ar
gyfer pobl sydd yn yr ysbyty yn disgwyl cael eu rhyddhau, a gafodd eu
rhyddhau o ysbyty’n ddiweddar neu sydd mewn risg o orfod mynd i
ysbyty neu i gartref gofal.

84%

yn cadarnhau fod ansawdd eu bywyd wedi
gwella

87%

yn cadarnhau y byddent yn argymell yr
asiantaeth i eraill

86%

yn cadarnhau eu bod yn fodlon gydag
ansawdd y gwaith a gwblhawyd yn eu cartrefi

77%

yn cadarnhau iddynt fedru parhau i fyw yn eu
cartrefi eu hunain yn fwy annibynnol ac yn well

3820

o gleientiaid
wedi cael help
Hwyluso gwerth
£928k o waith i
gartrefi cleientiaid
gan gwblhau 3977
swydd

892
Gwiriad
Cartref
Iach

47

Ymgyrch Ymladd Tlodi Tanwydd
Mae ‘Gweu Gyda’n Gilydd’ yn gwahodd pawb i weu sgarff
gyda’r arian noddi yn ogystal â’r sgarffiau’n mynd i helpu
pobl hŷn sy’n byw mewn cartrefi oer. Roedd yr ymgyrch
hefyd yn cynnwys hunlun sgarffiau i godi ymwybyddiaeth o
farwolaethau ychwanegol yn ystod y gaeaf, gan amlygu’r
broblem fawr gyda thlodi tanwydd.

Sefydliad Cyfeillgar
i Dementia

Rydym yn sefydliad cyfeillgar i Dementia ac
mae ein holl staff wedi dod yn gyfeillion
Dementia. Llongyfarchiadau i Julia,
ein Swyddog Achos arbenigol,
am ei holl waith caled a’i
llwyddiannau partneriaeth
gyda Chymdeithas
Alzheimer a chymorth
i dros 250 o gleientiaid
yn dioddef o glefyd
Alzheimer a Dementia yn
ystod 2015-2016.

Nifer
cleientiaid y
cynyddodd
eu hincwm
fel canlyniad i
ymyriad

357
Gwiriad
Diogelwch
Tân

“Alla’i ddim gweld sut
y gallech wella ar y
gwasanaeth a gofal gwych
yr ydych yn ei roi. Diolch
i chi, rwy’n awr yn gallu
wynebu’r gaeaf nesaf heb
boeni.”

Dewisodd staff Get Garin
Walking yn elusen y flwyddyn
rhwng 2015-16, ac rydym yn
falch iawn dweud i ni godi’r
swm anhygoel o £7,209

Codi arian

I gael gwybod mwy am
yr elusen wych yma ewch
i www.facebook.com/
GetGarinWalking

@CynonTafHousing

Dros y 12 mis diwethaf bu Tîm Cynon Taf yn
cydweithio i godi arian ar gyfer y crwt dewr
iawn yma. Aeth staff ati i godi cymaint
o arian ag oedd yn bosibl drwy werthu
teisennau, tripiau bus, rafflau, trefnu swîp
a llawer mwy.

Dywedodd
Ashley Morgan,
tad Garin: “Fe hoffwn
i ddiolch i bawb ohonoch
yn Cynon Taf am eich gwaith
caled a phopeth yr ydych wedi’i
godi. Mae’n werth y byd a bydd
yn gwneud gwahaniaeth
enfawr i ôl-ofal Garin.
Diolch i bawb
ohonoch.”

Codwyd
dros
£7,200

CTCHG

Published by Cynon Taf Community Housing Group, Unit 4 Navigation Park, Abercynon, Mountain Ash, CF45 4SN
Tel No: 0345 2602633. Email info@cynon-taf.org.uk. www.cynon-taf.org.uk Registered under the Co-operative & Community Benefits Act 2014.

